
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO  DE  PSICOLOGIA   

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

ILA NUNES SILVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O TRATAMENTO DADO AO SINTOMA DA CRIANÇA:  

UMA LEITURA PSICANALÍTICA 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Salvador 

 2014 



1 

 

 

ILA NUNES SILVEIRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O TRATAMENTO DADO AO SINTOMA DA CRIANÇA:  
UMA LEITURA PSICANALÍTICA 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em 

Psicologia, Instituto de Psicologia, Universidade Federal da 

Bahia, como requisito parcial para obtenção do título de mestre 

em psicologia. 

 

 

Área de concentração: Psicologia do Desenvolvimento 
 

Profa. Dra. Andréa Hortélio Fernandes 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

 2014 



2 

 

 

 
 

 



3 

 

 

ILA NUNES SILVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a minha família: meu esposo 

Fred, meus pais Jorge e Jeovânia, 

minhas irmãs Vanina e Marcela e 

meus sobrinhos Caio e Catharina, 

pelas palavras de conforto e 

entusiasmo. 

 



4 

 

 

AGRADECIMENTOS 

  

 

Após esforços na direção dessa dissertação, mas já sabendo que ela terá continuidade, é hora 

de dar uma pausa para agradecer àqueles que participaram, direta ou indiretamente, de mais 

essa conquista.   

Sem dúvida que, com esta dissertação, sou devedora da criança tomada aqui para caso clínico 

e é para ela que vai meu maior agradecimento. 

Em seguida, mas não menos importante, agradeço muito à professora Andréa Hortélio 

Fernandes, pela disponibilidade dedicada às orientações desta dissertação e supervisão do 

caso clínico. 

Agradeço também à professora Denise Coutinho e ao colega doutorando Avimar Ferreira 

pelas contribuições durante as qualificações.   

Aos Professores do Programa, Antônio Marcos, Virgilio Bittencourt Bastos, Cecília Bastos, 

Marilena Ristum, Sônia Gondim, Igor Menezes, Ilka Bichara, Virgínia Dazzani e Neander 

Abreu, pela magnitude das aulas. 

À equipe do POSPSI, Ivana, Henrique e Isac, pela leveza com que trataram a burocracia. 

Às colegas do programa, em especial à Shimênia Oliveira, Andréa Matos e Cynara Araújo, 

pelos momentos acadêmicos compartilhados e momentos lúdicos que deixaram saudade.  

Por fim, agradeço à uma amiga que tem sido especial na minha vida, Louise Sobral e à minha 

família: meus pais Jorge Guerreiro e Jeovânia, meu esposo e companheiraço Fred, minhas 

irmãs Vanina e Marcela, meus sobrinhos Caio e Catharina e minha sogra Valquíria pela 

compreensão nos momentos em que eu estive ausente. Com a minha família e também por ela 

os meus escritos fluíram. 

 



5 

 

 

 

Aquarela 

(Toquinho, Vinícius de  

Moraes, M. Fabrizio, G. Morra) 

[...] 

Um menino caminha 

E caminhando chega no muro 

E ali logo em frente 

A esperar pela gente 

O futuro está... 

 

E o futuro é uma astronave 

Que tentamos pilotar 

Não tem tempo, nem piedade 

Nem tem hora de chegar 

Sem pedir licença 

Muda a nossa vida 

E depois convida 

A rir ou chorar... 

 

Nessa estrada não nos cabe 

Conhecer ou ver o que virá 

O fim dela ninguém sabe 

Bem ao certo onde vai dar 

[...] 
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em Psicologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador. 

 

RESUMO 

 

O tratamento dado ao sintoma da criança sob a égide de um saber descritivo e 

classificatório dos manuais: DSM e CID tem combatido a palavra da criança e lhe 

atribuído o estatuto de uma doença ou desordem, culminando em medicalização. Essa 

prática leva a psicanálise a acolher a criança que apresenta um sintoma, de maneira que ela 

possa subjetivar sua queixa. Para a psicanálise, o sintoma da criança pode representar algo 

da verdade do casal parental ou algo da subjetividade materna, sendo importante escutar a 

interpretação dada pelos pais e pela criança acerca da situação sintomática. Assim, o 

presente trabalho tem como objetivo geral: examinar o tratamento dado ao sintoma da 

criança, uma vez que no processo de constituição da subjetividade, o sintoma pode ser 

considerado uma expressão de singularidade. E de modo mais específico, os objetivos 

elencados são: analisar o discurso da criança e o discurso dos pais acerca do sintoma que a 

criança apresenta; identificar o lugar ocupado pelo sintoma da criança nos campos 

discursivos da clínica psicanalítica e da clínica guiada por manuais descritivos; investigar o 

sintoma da criança como recurso para que ela possa advir enquanto sujeito. A fim de 

alcançar tais objetivos, a pesquisa orientou-se pela escolha do método de estudo de 

construção de um caso clínico com criança tratado pela psicanálise e orientado pela ética 

de franquear ao sujeito bem dizer o seu sintoma. 

Palavras-chave: psicanálise, sintoma, criança, constituição de subjetividade. 
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SILVEIRA, Ila Nunes (2013). The treatement given to the child’s symptom: a 

psychoanalitical view. Dissertation, Psychology Institute, Postgraduate Program in Psicologia, 

Universidade Federal da Bahia, Salvador. 

 

ABSTRACT 

 

The treatment given to the child’s symptom is led by a descriptive knowledge and by the 

classificatory manuals, International Classification of Disease and Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders. This approach has suppressed the child’s words and ascribed it 

as disease or disorder, culminating in medicalization. It induces the psychoanalysis to cozy 

the symptomatic child in a way it can make your complain subjective. To the psychoanalysis, 

the child’s symptom may represent aspects of the parental couple true or the maternal 

subjectivity, being important to hear the parents and child’s explanation about the 

symptomatic situation. Thereby, the main goal of this research was to peruse the treatment 

given to the child’s symptom, once in the subjectivity constitution, the process the symptom 

could be regarded as a singularity expression. In a more specific way, the goals are to analyze 

the child’s speech and the parental speech about the symptom presented by the child; to 

identify the place occupied by the child’s symptom in the discursive fields of the clinical 

psychoanalysis, and the clinical practice guided by descriptive manuals; to investigate the 

child’s symptom as a way so the child could take effect as subject. With those purpose, the 

research method was to build a clinical case where the child was treated by psychoanalysis, 

being oriented by the ethics of conducting the subject to tell its symptom. 

Key-words: psychoanalysis, symptom, child, subjectivity constitution. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

São muitas as coisas que se pode ver nas crianças, basta 

saber olhar. 

                                                        (FREUD, [1932-1936]2006, p. 121) 

 

      A partir da criança na clínica psicanalítica apreende-se que o sintoma pode representar a 

verdade do casal ou algo da subjetividade materna, é o que diz o psicanalista Jaques Lacan em 

“Nota sobre a Criança”
1
 ([1969]2003, p. 369) texto célebre acerca do sintoma da criança.  

      Nesta mesma perspectiva, Colette Soler (1997) assevera que tal como os adultos, as 

crianças apresentam sintomas e deveras polimorfos, além de muitas vezes transitórios, fato 

que traduz a complexidade diagnóstica e, portanto requer um cuidado redobrado do analista. 

Soler (1997, p.17) defende que – “por seus sintomas, pelos sintomas que elas têm, elas são 

sintomas, sintoma do Outro, emprestando seus corpos ao que a verdade do Outro se goza”.  

        Se Soler, esta que é comentadora de Lacan, anuncia dessa forma o sintoma da criança e 

se Lacan diz ter vindo lançar uma causa freudiana, é porque Sigmund Freud dá o mote para 

que essa enunciação aconteça e a através dela possa trazer avanços à psicanálise. Dessa 

forma, é primordial sabermos primeiramente o contexto em que Freud atravessa nossos 

escritos e em seguida o contexto em que Lacan também abre caminhos para essa investigação. 

Haja vista que serão Freud e Lacan os referenciais teóricos que sustentarão essa pesquisa. 

                                                           
1
      O texto corresponde ao manuscrito de Lacan entregue à Jenny Aubry em 1969 e publicado, com a 

autorização de Lacan, por estar em seu livro, editado em 1983. Jenny Aubry era médica de hospitais, pediatra, 

neuropsiquiatra, psicanalista, membro fundadora da École freudienne de Paris (1903-1987), foi a primeira, na 

França a se interessar pelo destino de crianças que, muito pequenas eram separadas de suas famílias. 
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      A partir de Freud, busquei investigar, sob o método analítico da associação livre, a relação 

que tem a sexualidade com o sintoma da criança. E se tudo sobre essa relação já parece ter 

sido dito por Freud em sua teoria sobre a sexualidade infantil ao falar da formação dos 

sintomas, Freud ([1914]1996) revela a necessidade de mais investigações obtidas pelo método 

analítico, tomando por base a sexualidade para explicar a vida das crianças.  

      Embora Freud não tenha se dedicado tanto à clínica psicanalítica com crianças, devemos 

saber que antes de se firmar como médico neurologista, ele ainda enquanto estudante de 

medicina no Instituto Kassowitz de Viena, estudou doenças da infância e publicou artigos 

sobre paralisia cerebral em crianças. Após fundar a psicanálise como método específico de 

tratamento em 1896, Freud analisou o sintoma fóbico de um menino de cinco anos a quem 

chamou de Hans, mais precisamente o caso passou a ser chamado de o Pequeno Hans. Esse 

caso rendeu a Freud em 1909, a primeira publicação em psicanálise com a criança. Aliado a 

isso, analisou outras crianças, cujos casos não foram considerados por Freud dignos de 

publicação (SAURET, 1992).   

      Embora Freud ([1914]2006) não tenha se dedicado tanto à prática com criança, ainda 

assim não deixa de encorajar seus alunos e amigos a escutarem as crianças. Essa atitude 

encorajadora de Freud ([1914]2006, p. 28) é anunciada com as suas próprias experiências: 

No começo, minhas declarações sobre a sexualidade infantil basearam-se 

quase exclusivamente nos achados, da análise de adultos, que remontavam 

ao passado. Não tive nenhuma oportunidade de fazer observações diretas em 

crianças. Foi, portanto, uma grande vitória quando, anos depois, tornou-se 

possível confirmar quase todas as minhas deduções através da observação 

direta e análise de crianças muito pequenas – vitória que foi perdendo a sua 

magnitude à medida que pouco a pouco compreendíamos que a natureza da 

descoberta era tal que na realidade deveríamos envergonhar-nos de ter tido 

de fazê-la. Quanto mais se levassem adiante as observações em crianças, 

mais evidentes os fatos se tornavam; porém, o mais suerpreendente de tudo 

era constatar que tivesse havido tanta preocupação em menosprezá-los. 

 

 

      Freud ainda ([1914]2006, p. 28) nos alerta que: 

Essa convicção da existência e da importância da sexualidade infantil, 

entretanto, só pode ser obtida, pelo método da análise, partindo-se dos 

sintomas e peculiaridades dos neuróticos e acompanhando-os até suas fontes 
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últimas, cuja descoberta então explica o que há nelas de explicável e permite 

que se modifique o que há de modificável. 

 

      Assim, Freud ([1914]2006) deixou claro que a evidência sobre a sexualidade infantil foi 

obtida tão somente a partir do método analítico, e não das observações sobre as crianças. Foi 

com essa certeza, certeza da sexualidade infantil, que Freud ([1905]2006) quebrou a o encanto 

de uma pretensa inocência das crianças, mas que mesmo em ambiente hostil à sua descoberta 

escreveu sua teoria que foi retomada por Lacan. Leia-se por retomada, o endereçamento dos 

estudos psicanalíticos de Lacan à teoria freudiana. E se Lacan o faz é porque ele alega em seu 

texto Situação da psicanálise e formação do psicanalista em 1956, que os psicanalistas 

posteriores a Freud estariam deturpando o verdadeiro ensinamento da psicanálise. 

      Em 1957, numa comunicação apresentada à sociedade francesa de Filosofia, Lacan 

([1957]1998) argumenta que os psicanalistas atuais àquela data, chegaram a um 

ambientalismo declarado, desviando assim da psicanálise ensinada por Freud e, portanto da 

concepção que este atribuía ao objeto. Para a atualidade a qual se refere Lacan, os autores da 

psicanálise estavam ocupados em dar respostas aos distúrbios do desenvolvimento, 

conduzindo-as por suas abordagens teóricas orientadas pelas diferentes leituras da relação 

mãe-criança, tomando a mãe como objeto (FERNANDES, 2001). Dessa forma, o tratamento 

dado ao sintoma da criança adviria da retificação da relação originária da criança com a mãe, 

fato que atribui ao sujeito uma causa-de-ser (BESSA, 2001). Para Lacan ([1957]1998), crer na 

existência da psicanálise sob esses preceitos ambientalistas, seria produzir em favor dela 

atestados de bom comportamento.  

      Ao invés, Lacan ([1957]1998) dirá que o meio, este que merece à nossa atenção quanto às 

arestas do real para a psicanálise, não seria a única fonte geradora de experiência. Deste 

modo, Lacan ([1957]1998) aponta para a descoberta de Freud, o meio do simbolismo, o qual 

revela que funciona por si, mesmo que funcionando mal. Assim seria inscrito o sintoma para 
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Lacan ([1957]1998), uma formação particular do inconsciente, não se tratando de uma 

significação, mas sim, uma relação desta com uma estrutura significante que o determina, ou 

seja, o inconsciente estruturado como uma linguagem.  

      A partir do discurso de Lacan, busquei investigar o sentido que é dado ao sintoma da 

criança sob a constatação de que: 

“[...] os sintomas têm um sentido e que só se interpretam corretamente – 

corretamente querendo dizer que o sujeito deixa cair um pedaço dele – em 

função de suas primeiras experiências, isto é, na mediada em que encontre o 

que chamarei, por não poder dizer nada mais nem nada melhor, a realidade 

sexual” ([1975]1998, p. 8).  

 

      Isso Lacan pronuncia em 04 de Outubro de 1975 na conferência em Genebra sobre o 

sintoma, mas, segundo o próprio Lacan, o seu pronunciamento seria uma retomada do que já 

tinha sido dito por Freud em 1917 e 1918 nas conferências XVII e XVIII. Nelas, Freud, 

segundo Lacan, apresenta a realidade do inconsciente como sexual e a sexualidade recalcada 

está na etiologia das neuroses. Com esse pronunciamento, Lacan diz que a criança fará a 

coalescência da realidade sexual com a linguagem. Lacan ([1980]1981, p. 9-12) denomina 

essa realidade sexual como “não há relação sexual”. Isso significa que todo ser humano desde 

tenra idade está submetido a uma experiência sexual que nem sempre pode ser realizada na 

sua forma direta, para tanto, “terá que escolher um caminho singular para experimentar o 

mundo [...], um caminho que está circunscrito nas tramas da linguagem, portanto, circunscrita 

no significante” ([1980]1981, p. 9-12). Sob esta vertente, Lacan ([1960-1970]1992, p. 31) 

enuncia a proposição de que “[...] o significante não é feito para as relações sexuais. Desde 

que o ser humano é falante, está ferrado, acabou-se essa coisa perfeita, harmoniosa da 

copulação [...]”.  

      Assim, Lacan ([1980]1981) nos revela que, a criança, na tentativa de se fazer relação 

sexual, posto que não se faz, carece de palavras para se “comunicar” com seus pais, mas essa 

comunicação não passa de um mal-entendido, de um equívoco da criança ao interpretar o que 
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o outro deseja dela. Nesta mesma passagem, Lacan ([1980]1981) dirá que as primeiras 

palavras ditas pelos pais à criança aparecem com manifestações de alíngua, que nada serve 

para comunicar, só para equivocar, não havendo um diálogo entre a criança e seus pais porque 

a criança é gerada pela união de dois falantes – o pai e a mãe, e dessa forma a criança vai 

interpretar os primeiros sons que vêm de seus pais também com alíngua.  

      Esses primeiros sons constituirão o particular do seu inconsciente, do seu sintoma, 

fazendo existir essa relação sexual a seu modo e assim sendo, fixam os sintomas (LACAN, 

[1938]2003). Contudo, Lacan aborda a incidência da estrutura familiar na constituição do 

sintoma da criança, afirmando assim que a causa do sintoma da criança é o complexo familiar, 

porém, salienta que mesmo que o complexo familiar tenha causas externas advindas do meio, 

esse complexo engloba a posição particular do sujeito, determinando assim sua neurose 

(LACAN, [1938] 2003). 

       Essa será a possível conexão com a carta de Lacan à Jenny Aubry ao falar-lhe que o 

sintoma da criança pode responder ao que há de sintomático no par parental. Articulando a 

teoria psicanalítica já referida à minha prática enquanto psicóloga clínica referendada pela 

psicanálise tanto de Sigmund Freud quanto de Lacan, foi possível apreender que a criança que 

é trazida à clínica pelos pais, somente pela mãe ou outro responsável, carrega um sintoma que 

pode ser da criança como pode ser do casal ou simplesmente da mãe. Tomando a ética da 

psicanálise como guia, faz-se indispensável a disponibilidade atenta do analista para aquilo a 

que o sintoma da criança pode estar respondendo. Para tanto, é importante examinar a 

interpretação dada pelos pais e se a criança já apresenta alguma interpretação própria da 

situação sintomática. 

      A importância da interpretação dos pais quanto da própria criança se justifica na própria 

concepção de criança para a psicanálise. Ao nascer, a criança cai no mundo como um objeto 

interpretado pelo Outro, a criança representa uma verdade que não é sua, e sim do Outro, mas 
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como é dotada de um corpo sensível ao dizer, enquanto ser de linguagem, de onde ela cai 

como objeto, deverá advir como sujeito, passando de interpretada à intérprete 

(MAGALHÃES, 2013). E só aí então, a criança tentará estabelecer uma leitura própria do 

dizer do Outro (MAGALHÃES, 2013).  

      Durante a minha trajetória pude notar que como objeto, a criança também chega à clínica 

psicanalítica. A criança não chega à clínica psicanalítica por demanda própria, elas chegam 

encaminhadas pelos pais, pela escola, pelo médico ou juiz de menores (MAGALHÃES, 

2013). Enfim, uma instância responsável que possa falar da criança, de algo que “não vai bem 

com a criança” (MAGALHÃES, 2013, p. 263-264). É assim que chega a criança na clínica, 

falada pelo Outro.  

      Foi assim que chegou até mim a criança que será trabalhada por meio do método de 

construção do caso nessa dissertação.  O caso clínico foi denominado por mim de Caso Rock 

pelo significante rock advir diversas vezes no próprio discurso da criança. Após ouvir da 

criança, por diversas vezes, o seu interesse por carros, em especial o carro de nome Amarok. 

A mesma palavra aparece na expressão “ama rock”, revelada pela criança em seu discurso 

quando relata o seu gênero musical, assim como o do seu irmão mais velho com quem se 

identifica.  

      Rock tem cinco anos de idade quando é trazido pelo pai com a queixa de lavar as mãos e a 

cabeça, excessivamente, todas às vezes que alguém o toca. Também aparece no discurso do 

pai o diagnóstico de TOC – transtorno obsessivo compulsivo, emitido por um neuropediatra. 

O diagnóstico fora emitido a partir das manifestações de Rock, manifestações essas que, 

segundo o pai, apresentavam um ritual de limpeza. Para o pai de Rock, o diagnóstico refere-se 

“àquela doença de lavar as mãos várias vezes”. 
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      Se a criança chega à clínica, trazida pelo outro, isso não quer dizer que o sintoma da 

criança seja tratado partindo tão somente do lugar da criança enquanto falada pelo Outro. 

Além desse lugar, há também que se considerar o lugar da criança intérprete que pode dizer 

algo sobre seu próprio sintoma, dando sentido a ele (MAGALHÃES, 2013). Por esse 

caminho, pelo caminho do dizer da criança, a psicanálise trata o seu sintoma para além de 

como o fenômeno aparece diante da observação de quem o vê e o descreve, leia-se, para além 

de sua objetividade. 

      Que o termo e o significado de fenômeno não sejam aqui excluídos da teoria psicanalítica, 

mas que ganhem outro olhar que não o da objetividade, até mesmo porque, Freud parte 

daquilo que ele chamou de fenômenos: ato-falho, chiste, sonho, o lapso e o sintoma, em busca 

do inconsciente (LACAN, [1964]2008). Para Freud ([1915-1916]1996), o sintoma é um 

fenômeno sim, mas um fenômeno subjetivo que constitui não um sinal de doença, mas, uma 

expressão de um conflito inconsciente, uma satisfação de uma pulsão sexual. Lacan ([1972-

1973]1981) segue os ensinamentos de Freud ao tratar o sintoma como uma formação do 

inconsciente e, portanto diz que este se estrutura como uma linguagem (LACAN, [1972-

1973]1986).  

      Com esta proposição, Lacan ([1972-1973], 1986) desenvolve a questão de que o 

inconsciente está articulado ao gozo e considera que o sintoma é uma maneira de gozar. 

Sendo assim, o sintoma para Lacan “é uma formação do inconsciente que expressa um 

sentido mascarado”, é, portanto, “um texto em que se inscreve, de um modo disfarçado, o 

pulsional que não cessa de buscar expressão” (OCARIZ, 2003, p. 16).  

      Na criança, o sintoma aparece como modalidade de satisfação de sua pulsão sexual 

(FREUD, [1896]2006). Existem sintomas que são típicos da infância, próprios do processo de 

constituição de subjetividade da criança, que após um tempo tendem a desaparecer (FREUD, 
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[1896]2006). Esses sintomas surgem em criança na faixa etária entre três e cinco anos de 

idade, quando ela experimenta no seu pequeno corpo, uma forte intensidade pulsional que lhe 

gera angústia (FREUD, [1896]2006). Para se organizar, se proteger, se defender de suas 

intensidades pulsionais, ou seja, para aliviar sua angústia, a criança faz um sintoma, 

possibilitando sua entrada na neurose infantil (FREUD, [1896]2006).  

      Retornemos ao atributo de fenômeno subjetivo dado pela psicanálise ao sintoma. Por esse 

atributo que o sintoma carrega em sua definição, o sintoma é subjetivo porque pode ser 

relatado, pode ser falado para alguém. Ora, se a psicanálise entende o sintoma enquanto 

fenômeno subjetivo é porque o sintoma está articulado a uma verdade, a verdade do sujeito 

que é tomada em tratamento analítico.  

      Tomando, a criança como sujeito portador de uma verdade, de uma verdade que ela 

carrega, a psicanálise entende que a criança é capaz de elaborar seu próprio saber, portanto, 

não deve ser concebida como um simples objeto de investigação, mas sim enquanto sujeito 

(CIRINO, 2001). Para a psicanálise, o sujeito depende da palavra - ser falante, ser falado, 

falesser, e reconhece que a palavra tem o seu poder, para tanto, a psicanálise concede espaço 

para o sujeito e, portanto, para a sua verdade (CIRINO, 2001).  

      No tratamento analítico, o sujeito chega com uma queixa, mas esta ainda não é sintoma 

analítico, ela pode vir a se tornar a partir do momento que “interroga o sujeito” (OCARIZ, 

2003, p. 18). Para tanto, é necessário que algo “não funcione nele, que exista o relato do 

infortúnio”, embora tenhamos o conhecimento de que o sintoma satisfaz no mesmo lugar 

onde é apresentado como doloroso (OCARIZ, 2003, p. 18).  

      E para que o processo analítico aconteça, também é necessário que o sujeito se pergunte 

acerca do que ele tem a ver com o que está lhe acontecendo e que deseje fazer algum tipo de 

transformação em si mesmo, independente dos outros (LACAN, [1966]1998). Portanto, é 
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indispensável que o sujeito deseje parar de sofrer com seus sintomas, mas, sabendo que isso 

exigirá uma posição ativa, um compromisso, uma responsabilidade frente a seus atos 

(FREUD, [1905]1996).  

       Se pela expressão responsabilidade do sujeito, a psicanálise toma por sua ética de 

trabalho, podemos considerar que o eixo da clínica psicanalítica é o próprio sujeito e o 

sintoma é aquele que o sujeito reconhece como um incômodo a ele mesmo. Isso pode se valer 

também para a concepção de doença, pois, é ela aquela que o sujeito relata enquanto tal e não 

aquela que o médico diz que ele padece. 

      Essa proposição levou-me ainda a pensar o lugar em que a criança ocupa enquanto 

portadora de uma verdade, ou seja, o lugar onde ela possa dizer o seu sintoma sem ter a sua 

palavra combatida por um saber descritivo e classificatório dos manuais: DSM e CID
2
. Esse 

saber desloca o sintoma da sua posição subjetiva e lhe atribui o estatuto de uma doença ou 

desordem. Foi pensando neste lugar da criança enquanto portadora de uma verdade que Rock 

foi tomado em análise, de modo que pudesse bem dizer o seu sintoma, independente do 

diagnóstico de TOC. 

      Implicado na disponibilidade de uma escuta para a criança que vivencia algum tipo de 

incômodo, esta pesquisa tem sua relevância no papel da psicanálise em buscar realizar o 

                                                           
2
      Buscou-se as nomenclaturas DSM e CID, sem quaisquer especificações em sua edição devido a sua pouca 

disponibilidade em bibliotecas e livrarias até a presente data; embora o manual DSM-V já tenha sido publicado 

em maio do ano de 2013 e o CID-11 publicado em maio de 2014. E os manuais que serão consultados e 

mencionados nesses escritos serão os de última edição, o DSM-IV-TR e o CID-10. O DSM-IV-TR (Manual 

diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais), publicado em 2000, trata-se de uma nova revisão do DSM-IV, 

publicado em 1994. As alterações sofridas nesta nova revisão constam de descrições mais detalhadas acerca de 

alguns transtornos mentais. No que concerne às classificações nosográficas, permaneceram as mesmas 297 já 

existentes no DSM anterior. Já o CID-10 (classificação internacional de doenças) fora publicado em 1993 e visa 

fornecer códigos de classificações das doenças. O CID-10 é um manual que complementa o DSM-IV-TR. 



18 

 

 

exame do sintoma da criança para além da queixa inicial visando uma subjetivação da própria 

criança acerca daquilo que ela apresenta como sintoma. Sendo assim, o trabalho apresenta 

como possível contribuição, trazer novos enfoques para o tratamento dado ao sintoma da 

criança pela psicanálise frente aos diagnósticos emitidos a partir dos manuais de classificação 

das doenças mentais.  

      A tarefa de introduzir uma pesquisa é apenas convidar o leitor a acompanhar o tratamento 

reflexivo e crítico dado ao tema. Passemos agora para o ponto que culminou no desejo e na 

realização desta investigação. 

 

1.1 O PROBLEMA DESSA PESQUISA 

 

      Nesta pesquisa, o interesse que mobiliza essa investigação é também o problema. Ora, se 

a psicanálise pensa o sintoma da criança enquanto recurso para que a criança possa constituir 

sua subjetividade e advir como sujeito, então o sintoma não deve ser pensado como desordem 

ou doença. O problema desta pesquisa segue na direção de pensar o tratamento dado ao 

sintoma da criança para além da descrição e classificação dos fenômenos que aparecem.  

      Assim, emergiu a seguinte questão investigativa: a clínica descritiva reconhece o sintoma 

da criança como desordem ou doença, logo, o trata. Se para a psicanálise, o sintoma da 

criança pode engendrar constituição da subjetividade, fato que torna o sintoma transitório, 

porque a criança deve ser tomada em tratamento psicanalítico? 

      Para responder a essa questão, elegeu-se por objetivo geral: examinar o tratamento dado 

ao sintoma da criança, uma vez que no processo de constituição da subjetividade, o sintoma 

pode ser considerado uma expressão de singularidade. E de modo mais específico, os 
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objetivos: analisar o discurso da criança e o discurso dos pais acerca do sintoma que a criança 

apresenta; identificar o lugar ocupado pelo sintoma da criança nos campos discursivos da 

clínica psicanalítica e da clínica guiada por manuais descritivos; investigar o sintoma da 

criança como recurso para que ela possa advir enquanto sujeito.  

      Dessa forma, a prática clínica que subtrai uma escuta à criança tem implicações na direção 

de um tratamento dado ao sintoma da criança. Do que pode advir a profusão de diagnósticos 

aplicados à criança atrelados à classificação da conduta da criança e, consequentemente na 

massificação do tratamento medicamentoso que, por ser uma massificação, suprime as 

diferenças entre os sujeitos e desconsidera a singularidade de cada demanda.  

      Dessa massificação, podemos atribuir que ela emerge da necessidade que a escola tem em 

dar resultados à família da criança sobre o seu desenvolvimento, ou seja, suas aquisições: 

físicas, cognitivas e psicossociais, num tempo cronológico correspondente ao tempo da 

maioria das crianças de mesma idade. Quando algo “não vai bem” com a criança e a escola se 

percebe limitada em suas intervenções, ela atribui um saber sobre esse assunto a outro 

profissional e sinaliza para a família a necessidade de um diagnóstico para a conduta da 

criança.  

      Neste caso, estamos falando da necessidade de emissão de diagnósticos a partir dos 

manuais descritivos DSM e CID que identificam e nomeiam a conduta das crianças, 

categorizando-as em classificações nosográficas, obedecendo a ordem de um saber ateórico 

sem qualquer preocupação com a etiologia das doenças mentais (E. G. MATOS; T.M.G. 

MATOS; G.M.G. MATOS 2005, p. 313).  

      No caso Rock é a própria família, mais precisamente a mãe e o pai que interpretam que há 

algo de errado com Rock e por isso decidem levá-lo ao médico neuropediatra. O médico o 

diagnostica como portador do Transtorno Obsessivo Compulsivo - TOC, em seguida o 
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encaminha a uma equipe médica especializada nesse tipo de diagnóstico, na cidade de 

Salvador. O encaminhamento do médico, segundo o discurso dos pais, fora feito para que 

Rock pudesse ser tratado através de medicamentos. Já na iminência de levarem Rock a essa 

equipe especializada, os pais de Roque ficam sabendo de uma psicóloga que poderia ajudar o 

seu filho, na cidade onde moram. Deste modo, Rock chegou até mim. 

      Se já anunciamos que a prática de emissão de diagnósticos com criança a partir desses 

manuais é realizada sem a preocupação com a etiologia das doenças mentais, esclarecemos 

que a psicanálise está na direção contrária. A direção que interessa a psicanálise é justamente 

a de se preocupar com a etiologia das doenças mentais, não com a causalidade do 

determinismo científico, aquele que determina a doença, mas sim com o determinismo da 

cadeia de significante que abre espaço para o sujeito assumir a sua própria causalidade 

(LACAN, [1966]1998). Assim, a psicanálise mantém uma relação diferente com o saber 

descritivo e despreocupado com a etiologia das doenças mentais.  

      A psicanálise seria o saber que, para Freud ([1917-1918]1996, p.188) sustenta-se na 

“compreensão profunda dos fatos observados”, podendo ser essa a contribuição da psicanálise 

a alguns ramos da ciência, que, pelo caráter exclusivamente descritivo, desprezam essa 

compreensão, buscando tão somente a etiologia das doenças pela via orgânica.  Nesta mesma 

passagem, Freud ([1917-1918]1996, p.188) assevera que as descobertas anatômicas (e 

partindo desse pressuposto) só ajudam o profissional a reconhecer uma gama de “entidades 

patológicas”, tornando-o capaz apenas à tarefa de distinguir as doenças sob o critério de que 

estas são ou não curáveis e quais delas culminam numa epidemia à população. 

      Endossando as palavras de Freud, André (1998, p. 9) acrescenta que o saber de caráter 

exclusivamente descritivo é pensado na atualidade como algo “exato, unívoco e tangível”, 

mostrando-se disponível, transbordante e acessível a todos, mas que por sua característica que 

avulta, não tem efeito algum sobre alguém. Isso convoca o exame do tratamento prestado pela 
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psicanálise ao sintoma da criança. E se Freud ([1917-1918]1996) revelou as incursões bem-

sucedidas da Psicanálise como disciplina introdutória para psiquiatria nos Estados Unidos, é 

porque o objeto de estudo da psicanálise, melhor, a hipótese de trabalho, o inconsciente, essa 

região inexplorada pela medicina e psicologia já foi e pode continuar sendo o ponto de partida 

para intervenções bem-sucedidas.  

      Se no campo de atenção à saúde mental da criança, pediatras e psiquiatras infantis, a partir 

do século XX, mais precisamente na década de 30, consideraram a teoria psicanalítica para a 

sua formação, atualmente, essa relação mudou radicalmente (CIRINO, 2001). Na atualidade, 

esses especialistas estão cada vez mais, realizando pesquisas diagnósticas e terapêuticas 

baseadas em critérios classificatórios do DSM e CID (CIRINO, 2001). 

      Nessas intervenções, que serão discutidas mais adiante em capitulo próprio, cabe destacar 

que Freud ([1917-1918]1996) chama a atenção que para o paciente, no caso da presente 

pesquisa, a criança, lhe é dado a conhecer algo que reside no seu inconsciente, os impulsos 

recalcados que existem e que fazem sintoma. Se o sintoma faz parte do sujeito, não há como 

extirpá-lo, pois é fundamental à sua estrutura (OCARIZ, 2003). Apenas há possibilidade de 

transformá-lo (OCARIZ, 2003). Isto quer dizer que o sintoma não pode ser mais pensado 

como anomalia, já que o sujeito se define por um sintoma (SOLER, 2011). Com esta 

proposição, é possível inferir que Rock ao fazer o sintoma, está em vias de se estruturar 

enquanto sujeito, portanto, o sintoma apresentado por ele não deve ser pensado como 

desordem ou doença, tampouco deve ser extirpado com a ajuda de um medicamento. 

      Uma vez demarcados os objetivos que orientam essa pesquisa, passemos ao método que 

será usado nela. 
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1.2 O MÉTODO DESSA PESQUISA 

      Ao reconhecer que o problema elencado neste estudo, assim como os objetivos que 

pretendemos alcançar são de natureza teórica e clínica, elegemos como método para esta 

pesquisa, a construção do caso clínico, denominado aqui de Caso Rock, extraído da minha 

prática. Por se tratar de caso clínico, mas, em forma de fragmentos, essa pesquisa foi 

dispensada à aprovação pelo Comitê de Ética. Aliado a isso, ressaltamos que ao discorrer 

sobre o caso clínico alguns nomes de pessoas foram mencionados, mas para que essas não 

fossem identificadas, usamos de nomes fictícios.  

      Retornemos então ao método dessa pesquisa. O mesmo tratamento metodológico dado a 

ela é o mesmo que sustenta a formação da psicanálise, o então famoso tripé: análise pessoal 

do analista, estudo teórico e supervisão do caso clínico. Isso fora citado por Freud (1919 

[1918]1996) em seu texto “Sobre o Ensino da Psicanálise nas Universidades”, no qual 

enuncia que para a transmissão da psicanálise, embora possa prescindir completamente da 

universidade sem qualquer prejuízo, o diálogo com o meio acadêmico seria visto com 

satisfação por todo o psicanalista.   

      No texto A direção do tratamento e os princípios do poder escrito em 1958, onde fala que 

não há como se esquecer daquilo que aprendeu na transferência. Partindo dessa proposição, 

Lacan articula o estudo teórico à análise pessoal, de modo que afirma que o ensino da teoria 

psicanalítica também acontece na análise pessoal, uma vez que é na análise que se dá o acesso 

ao inconsciente, o que permite conhecer o modo de lidar com o gozo, o desejo e a fantasia e, 

consequentemente, poder relacionar o saber e a verdade. 

      Assim como Freud o fez ao publicar alguns de seus casos clínicos, o faremos agora, no 

intuito de examinar a relação entre o sintoma da criança e a constituição da subjetividade, 
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atentando para o fato que alguns sintomas podem ser transitórios e mesmo assim pode ser 

necessário tomar a criança em tratamento psicanalítico. 

      Esperamos que os resultados da pesquisa possam servir a estudos posteriores como 

também possa reverberar na prática de outros profissionais que lidam com o sintoma da 

criança. Neste sentido, o caso escolhido para este estudo justifica-se por possuir passagens no 

discurso de Rock que contemplam o problema dessa pesquisa, no sentido de justificar a razão 

pela qual a criança que manifesta um sintoma é tomada em tratamento. Esse caso foi 

escolhido porque traz recortes do discurso de Rock que foram colhidos durante o tratamento. 

Ao acolher o discurso de Rock, acolhe-se a verdade que ele traz sobre o seu sintoma. E é a 

partir do seu discurso que a análise tomou seu endereçamento. 

      Figueredo (2004) esclarece que o caso não é o próprio sujeito, trata-se de colocar em jogo 

os significantes desse sujeito, suas produções calcadas nas elaborações em análise, e, na 

resposta do analista em seu ato. Segundo Figueredo (2004), a construção do caso clínico em 

psicanálise constitui-se de seu aspecto mais importante que é o de fazer o sujeito existir. Na 

concepção de Figueredo (2004), fazer o sujeito existir é o mesmo que trazer à cena do 

tratamento o sujeito do inconsciente que se apresenta através do seu sintoma. Todavia, não se 

trata de uma descrição da experiência entre o sujeito analisando e o analista, mas de uma 

construção, um recorte de aspectos mais importantes do trabalho clínico construído a partir da 

transferência entre o analista e o analisando (NOGUEIRA, 2004).  

      O fenômeno da transferência será tratado em capítulo próprio, mas para esse momento em 

que falamos da construção do caso clínico enquanto método desta pesquisa é importante 

destacar que a transferência “é o que dá sinal ao início de uma análise” (QUINET, 1991, p. 

30), como disse Lacan ([1967]2003, p. 252) “no começo da psicanálise é a transferência”. 

Para que a análise se inicie é preciso que se estabeleça a transferência numa relação entre o 
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analista e o analisando (QUINET, 1991). Para o início da análise, Lacan ([1967]2003) nos 

alerta que o pivô é o sujeito suposto saber.  

      O suposto saber seria a ilusão do analisando em acreditar que sua verdade já é conhecida 

da pessoa do analista (QUINET, 1991). Através dessa ilusão, o analisando fará a escolha por 

aquele analista seja pelo seu nome próprio seja por um traço particular (QUINET, 1991). Tal 

escolha é posta por Lacan como uma articulação de dois significantes correspondentes ao 

estabelecimento da transferência – transferência significante, o que significa dizer que o efeito 

dessa transferência significante é um sujeito que não é real, pois está correlacionado a uma 

suposição do saber inconsciente do analisando dirigida ao analista (QUINET, 1991).  

      Seja qual for o sujeito que procure a psicanálise, seja criança ou adulto, na clínica 

psicanalítica se trabalha com a dinâmica do inconsciente. O praticante em psicanálise trabalha 

o tempo todo da análise com o inconsciente do analisando (NOGUEIRA, 2004). Assim, o 

analista dirige o tratamento e este se produz (NOGUEIRA, 2004). Isso significa dizer que o 

tratamento será orientado na intenção de fazer com que a associação livre aconteça 

(NOGUEIRA, 2004).  

      A associação livre é um método de investigação inaugurado por Freud quando este 

solicita a suas pacientes histéricas que falem livremente (NOGUEIRA, 2004). Isso nos 

convida a tecer um breve histórico acerca do surgimento do tal novo método. Novo, porque 

antes mesmo de Freud divulgar seu método, o vigente para o espírito da época era a 

investigação a partir dos fenômenos orgânicos dos seres humanos, ou seja, a ciência 

experimental criada por Galileu Galilei e Francis Bacon na Idade Moderna (NOGUEIRA, 

2004).  

      Quando Freud publicou seu primeiro livro em 1895, o estruturalismo desenvolvia-se na 

Europa e o funcionalismo começava a florescer nos Estados Unidos sob a égide de uma 
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psicologia calcada no estudo da consciência, no qual o objeto era reduzido a elementos 

sensoriais. Todo esse pensamento era abordado nas universidades e tinha como mentores 

Wilhelm Wundt e Titchener que não admitiam a idéia de forças inconscientes proposta por 

Freud. De certo que a psicanálise não surgiu como um produto das universidades, ela surgiu 

das práticas médicas, mais precisamente da psiquiatria no tratamento de pessoas com doenças 

mentais (SCHULTZ, SCHULTZ, 2006). 

      Esse pensamento influenciou a psicologia de tal maneira que essa deixou de investigar as 

essências, a introspecção humana calcada nas faculdades psíquicas para estudar o homem sob 

o escopo experimental da ciência do comportamento que sugeria uma investigação objetiva, 

através da qual promovia a separação entre o sujeito investigador e o objeto investigado 

(NOGUEIRA, 2004). 

      Ainda em meio a essa influência, Freud ([1914-1916]1996) anuncia seu novo método – 

associação livre - que pretende unir o que fora separado pela ciência experimental, a 

separação entre sujeito e objeto, e no lugar dessa separação, Freud aloca a transferência, um 

fenômeno genuinamente psicanalítico na direção do tratamento do sintoma. Todavia, ele 

([1914-1916]1996) anuncia que antes mesmo de ser psicanalítico já é humano, pois ocorre na 

relação entre os falantes e é obtida por um processo inconsciente incapaz de ser investigado 

pela via da consciência, ou seja, da objetividade, portanto, é impassível de ser estudado como 

um objeto da realidade. Isso atesta que o que se torna passível de estudo são os fenômenos do 

inconsciente, são as manifestações que sofrem a ação do inconsciente: atos falhos, sonhos, 

chistes, esquecimentos, sintomas – principalmente os sintomas orgânicos e histéricos ([1914-

1916]1996).  

      Essas manifestações só podem ser estudadas numa relação analista-analisando pela via da 

linguagem, graças ao manejo da transferência, mas não a linguagem em sua objetividade, 

porque ela não é dada à compreensão do analista, mas à compreensão do analisando com a 
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ajuda do analista que põe em movimento a linguagem do analisando, fazendo-o com que 

associe sobre o que da sua fala emerge e disso conclua algo que lhe faça sentido 

(NOGUEIRA, 2004). E o que se pretende com esse estudo não é provar a eficácia objetiva da 

psicanálise através da construção do caso clínico, até mesmo porque a objetividade não faz 

parte do campo da psicanálise, o que se pretende nesse estudo é o mesmo que caracteriza a 

psicanálise, aquilo que podemos obter a partir da investigação da subjetividade (NOGUEIRA, 

2004) 

        Para Mezan (1993, p. 49-53), a construção do caso clínico contribui para que possamos 

fazer pesquisa em psicanálise partindo de um “fenômeno particular que abriga os aspectos 

subjetivos do sujeito”. Sobre isso, Freud revela em Dois Verbetes de enciclopédia ([1923] 

2006, p. 253), que a psicanálise é simultaneamente “um método de investigação da vida 

mental e inconsciente, um procedimento terapêutico e um conjunto de conhecimentos em 

contínua expansão e reformulação sobre seu objeto”.  

      Nessa mesma passagem, Freud ([1923] 2006) não torna o manejo clínico terapêutico 

subserviente aos métodos tradicionais
3
 da academia, a saber, aos métodos derivados de 

                                                           
3
      O que podemos entender por método tradicional refere-se à predominância da corrente positivista 

na academia e na psicologia clássica, para o qual Freud se declarou opositor em correspondência 

epistolar a seu amigo Fliess, o seu desejo de criar uma psicologia genuinamente sua aos moldes do 

conhecimento filosófico da metafísica, a qual chamou primeiramente de metapsicologia, embora, 

percebamos em vários registros das suas obras, a diversidade de método tratada por ele na tentativa 

de explicar a teoria de aparelho psíquico, modelo científico-natural de conceber o homem, neste 

momento Freud se propõe a explicar o existir humano a partir das leis físico-matemáticas, tornando o 

homem uma coisa objetificada como uma verdade pronta e acabada e possuidora de uma genealogia 

radicada na ontologia tradicional (SILVEIRA, 2010, p. 8), isso pode ser constatado nos termos 

medição, quantificação, analogias mecânicas, que aparecem tanto no texto das pesquisas iniciais de 

Freud, a saber, O projeto para psicologia científica (Vol. I, ES), quanto no das obras “mais 
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investigação do fenômeno a priori, ao contrário, defende a articulação entre o saber teórico da 

psicanálise e o fazer clínico dessa mesma abordagem. Esses aspectos não se realizam 

separadamente, não se pode pensar em pesquisa psicanalítica senão na relação analítica, do 

contrário, se nos apoderarmos somente da teoria sem aplicá-la na relação analítica, não bem é 

a psicanálise que estamos fazendo, mas sim, pesquisa experimental.  

       Os fragmentos do relato de um caso clínico e seus desdobramentos na análise perfazem o 

instrumento na construção do método e da pesquisa em psicanálise porque possibilitam 

investigar a impossibilidade de previsão do inconsciente sem necessariamente ser um sistema 

rígido, generalizante a todos os praticantes da psicanálise ou casos clínicos (ZANETTI, 

KUPFER, 2008). Da mesma forma essa singularidade serve-se à pesquisa em psicanálise que 

após pesquisar o método criado por Freud será sempre uma apropriação do autor e que 

quando divulgada, as palavras do autor poderão reverberar na prática de outros analistas, 

transformando-a (IRIBARRY, 2003).  

      É pensando nesta transformação que o caso clínico Rock será trabalhado na pesquisa, 

mais precisamente no que tange aos termos: psicanálise, sintoma, criança e constituição de 

subjetividade; a fim de que esta pesquisa possa trazer novas contribuições para o tratamento 

dado ao sintoma da criança pela psicanálise. Sendo assim, nossos escritos convidam o leitor, a 

partir de agora, a sobrevoar os territórios do tratamento dado ao sintoma da criança numa 

leitura psicanalítica.  

 

                                                                                                                                                                                     
psicanalíticas”, por exemplo, em  A Interpretação dos Sonhos (Vols, IV e V, ES), nas Conferências 

Introdutórias (Vols, XV e XVI, ES) e nos Artigos sobre a Metapsicologia (Vol XII, ES) (RIBEIRO, 2008, 

p. 84-85).  
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2 A CRIANÇA NA PSICANÁLISE 

Desde a origem, a criança se alimenta tanto de palavras 

quanto de pão, e perece por palavras. 

                                                   (LACAN, [1901-1981]1995, p. 192) 

 

      2.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE A CRIANÇA 

      A noção de criança não existe desde sempre, o que sempre existiu foi o organismo 

humano que fora concebido ainda no ventre de sua mãe e se desenvolveu até a idade adulta, e 

nesse ínterim, passou por um período de imaturidade que podemos considerá-lo como uma 

etapa da vida humana que surgiu recentemente (SAURET, 1998).  

      Toda essa racionalização sobre o homem e seu desenvolvimento começou na Europa 

quando ele passou a ser comparado com outros animais, por exemplo, com o canguru que tem 

uma gestação que dura entre trinta e quarenta dias, dividida em dois momentos, um, no qual o 

filho se desenvolve dentro do útero, e depois quando o filhote sai do útero e cai numa bolsa 

marsupial que o envolve, completando o desenvolvimento do filhote antes de este ser lançado 

ao seu habitat (SAURET, 1998).  

      Depois dessa comparação, o homem passou a ser visto como um ser dotado de um 

nascimento tardio (SAURET, 1998), uma imaturidade biológica, que diferentemente do 

canguru, necessita, no início da vida, de cuidados e proteção constantes de um adulto que lhe 

assegure a sobrevivência (CIRINO, 2001). 

      Pensar o homem e seu desenvolvimento foi uma intenção social, cultural e científica, 

porém, a ideia ou visão que se tem dele e dos cuidados dos quais ele necessita quando criança 

têm sofrido modificações ao longo tempo (CIRINO, 2001). Delimitada na cronologia, a 
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infância surge na Idade Moderna com o efeito da ciência e da revolução francesa, isso não 

significa dizer que antes da Idade Moderna, as crianças tenham sido desprezadas ou 

negligenciadas, o que não existia era uma consciência das particularidades intelectuais, 

emocionais e comportamentais inerentes às crianças (CIRINO, 2001).  

      Na Idade Média, a infância reduzia-se a uma passagem rápida e frágil da criança, quando 

esta ainda necessitava do adulto para garantir sua sobrevivência, após essa passagem, a 

criança era tratada como qualquer outro adulto, partilhando com esses dos mesmos trabalhos, 

trajes, jogos e festas (CIRINO, 2001). A criança era então considerada um adulto em 

miniatura e a infância um período sem importância (CIRINO, 2001).  Como na Idade Média a 

sociedade era regida pelo sistema feudal, caracterizado pela imobilidade social, todas as 

crianças já tinham seu destino traçado ao pertencer a uma específica classe social que 

determinasse o seu lugar no mundo: o de vassalo ou de senhor (CIRINO, 2001).  

      Ainda nesse período, surge Santo Agostinho, um pensador que marcou o Apogeu da 

escola patrística na Filosofia Cristã. Nos idos de 397 e 398, Agostinho escreve Confissões, 

uma obra que traz suas memórias da sua infância e adolescência, descritas em forma de 

diálogo consigo mesmo e perante Deus. A partir das memórias de suas próprias experiências, 

mais precisamente quando escreve o capítulo VII - Os pecados da primeira infância, ele 

revela que a criança traz consigo o pecado original, o da maldade. Isso ele atesta ao descrever 

um fato, que segundo ele, viu e observou uma criança, “que ainda não falava e olhava pálida, 

de rosto colérico”, cheia de inveja do seu irmão mais novo que, por ser ainda um lactente, 

dependia do leito materno e então dos cuidados de sua mãe para garantir sua sobrevivência 

(AGOSTINHO, [397/398]1984, p. 5).  

      Através dessa experiência, Agostinho ([397/398]1984) define a criança como aquela que 

não é dotada, naturalmente, de inocência como julgam as mães. A atitude da criança de não 

tolerar junto de si a presença do irmãozinho, tendo que com ele dividir os cuidados da mãe, 
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mesmo reconhecendo que somente o seio materno pode garantir a sobrevivência do irmão 

caçula, marca bem a proposição de Agostinho.  

      Tal proposição mostra-se fonte inspiradora para a definição de criança para a psicanálise
4
, 

quando Freud ([1907]1996, p. 124) revela que a criança não nasce pura e angelical, ao invés, 

ela é dotada de sexualidade e é capaz de sentir ciúme e ódio, portanto, a criança “já peca 

enquanto os pais ainda acreditam que ela desconhece o pecado”. Para Lacan ([1948]1998), a 

proposição de Agostinho antecipa a psicanálise ao revelar que a agressividade original está 

presente em todo o estádio do espelho, onde a relação de alteridade se instala a partir do 

desejo da criança ser reconhecida no olhar do seu semelhante. 

      Voltemos à cronologia histórica da criança partindo do final da Idade Média. Neste 

momento, vivia-se o momento das Cruzadas, grandes navegações marítimas com a finalidade 

de abrir rotas comerciais para aquecer a economia européia e eis que surgem os comerciantes 

formando uma nova classe social – a burguesia – e com ela nascem os valores de liberdade, 

direitos e deveres do indivíduo, dando a este uma concepção de homem livre e dono do seu 

próprio destino, sendo estes os ideais da Revolução Francesa (CIRINO, 2001). Sob essa 

concepção, o indivíduo “passa a ocupar o centro da cena, despertando interesse por tudo o que 

se relaciona com ele: sua saúde, capacidade de trabalho, sua moral, seu desenvolvimento e, 

consequentemente, sua infância – invenção do individualismo moderno” (CIRINO, 2001, p. 

21-22). 

      Essa noção de individualismo engendra a definição de criança para Jean-Jacques 

Rousseau, filósofo moderno que se propõe a pensar a criança opondo-se ao modelo 

agostiniano. Ao esclarecer a natureza humana, Rousseau ([1762]1999) assevera que, ao 

contrário do que Agostinho pensava, a criança nasce pura, não existe maldade original no 

                                                           
4
      A definição de criança para a psicanálise será melhor abordada em capítulo próprio,  a seguir. 
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coração humano. Para Rousseau ([1762]1999), o mal só existe na sociedade e para se afastar 

dele é necessário que a educação intervenha na vida da criança.  

      Ao tratar da educação na vida da criança, isso ele faz em seu livro Emílio ou Da Educação 

([1762]1999), o filósofo anuncia que a educação é a fonte basilar da moral da criança, não 

porque a criança careça de uma instrução para se tornar um ser humano bom, isso a criança já 

o é, mas, para se aperfeiçoar. Segundo Rousseau ([1762]1999), esse aperfeiçoamento só 

poderia advir de uma educação especializada para a criança. Especializada porque, diferente 

das outras fases do desenvolvimento humano, a criança tem maneiras de ver, de pensar e de 

sentir que lhe são próprias, cabendo a ela a maturidade própria dessa idade (ROUSSEAU, 

[1762]1999). 

      Se Rousseau propõe tornar distintas as fases ou estágios do desenvolvimento humano, 

atribuindo características típicas a cada uma delas, William Wordsworth, poeta romântico 

inglês da Idade Moderna, vem para unir essas fases, propondo que a infância é a primazia do 

desenrolar da vida humana, assim ele diz “a criança é o pai do homem” (FREUD, 

[1913]2006, p. 165). Com essa proposição Wordsworth exerceu forte influência na civilização 

ocidental (FREUD, [1913]2006).  Para Wordsworth, o adulto só atinge a perfeição se ele 

somar à consciência e ao intelecto desta fase da vida, as aptidões conservadas da infância: 

criatividade, espontaneidade e destituição de quaisquer preconceitos (FREUD, [1913]2006). 

Assim, Wordsworth apregoa que as experiências infantis determinam o adulto. 

      A partir do pensamento de Wordsworth, Freud ([1913]2006, p. 167) revela ter sido levado 

a construir a psicanálise sob o fundamento de uma “psicologia genética”, a que considera a 

vida mental das crianças a origem da vida mental dos adultos. Lacan ([1966]1998) retoma 

essa passagem de Freud e destitui da psicanálise o caráter determinista que toma a história da 

infância enquanto a origem da história do adulto. Para Lacan ([1953]1986), não se trata de 

uma história no sentido de continuidade, ou seja, no sentido de rememorar fatos da infância, 



32 

 

 

mas sim de contar acontecimentos importantes já vividos na existência, mas, numa história 

renovada. 

      Mas, ainda anterior a essa retomada de Lacan na qual critica o pensamento de 

Wordsworth, mais precisamente na Idade Moderna, a criança é percebida como fonte de 

excelência no desenrolar da existência humana, a partir daí surgem manuais educativos de 

como produzir bons homens (CIRINO, 2001). É nesse cenário que a criança é oferecida à 

ciência moderna para ser estudada distintamente do adulto sob os imperativos da objetificação 

científica como meio de encontrar bases sólidas para essa distinção (SAURET, 1998).  

      E se a ciência moderna autoriza a clínica médica a explicar as patologias por meio do 

discurso imperativo da biologia, a criança passa a ser vista como um organismo, lugar onde 

estava localizada sua patologia (SAURET, 1998). Dessa forma a criança torna-se passiva, 

fazendo sua entrada “no discurso como morta” (SAURET, 1998, p. 13). Mas essa clínica 

fracassa por não conseguir dar explicações consistentes às patologias através do método 

proposto e acaba por ceder lugar a um novo projeto científico que promete oferecer maior 

visibilidade para a criança, surge então, no final do século XIX, uma psicologia própria da 

criança (SAURET, 1998). 

      Apesar de se intitular como nova, a psicologia da criança se mantém nos moldes da 

objetivação científica, típicos da ciência moderna (SAURET, 1998). E é fundada nesses 

moldes que a psicologia lança mão de uma literatura incumbida de explicar a patologia da 

criança, tal como na obra do autor James Mark Baldwin, recebida por Freud que após lê-la, 

afirmou que “sempre se é filho da época em que se vive, mesmo naquilo que se considera ter 

de mais próprio” (VORCARO, 2004, p. 21).  

O que a caracteriza como uma psicologia que obedece ao espírito da época é o fato de 

a criança ser observada em seu comportamento, desconsiderando seu discurso, assim o 
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comportamento substituía a palavra (SAURET, 1998). Como contraponto a essa concepção 

de criança, surge a psicanálise, designando por criança o nome do desenvolvimento suposto 

natural, partindo de um tempo em que as palavras ainda são inexistentes, portanto,  

impossíveis de serem observadas, mas existentes na forma de signos de comunicações 

(SAURET, 1998).  

      Trazendo a perspectiva da psicanálise a respeito do que ela designa por criança, Rock, por 

ser uma criança já conhecedora das palavras, pôde usá-las para dizer algo do sintoma que ele 

apresentava. E se ele pôde dizer algo do seu sintoma é porque a psicanálise lhe ofereceu esse 

espaço, um espaço onde se percebe a criança tornar-se voz (LACAN, [1967]2003). Dessa 

forma, entendemos que a psicanálise reconhece o sintoma da criança porque ela pode dizer 

algo sobre aquilo que a incomoda, sendo esta a razão de a criança ser trazida ao consultório.  

      Rock, ao ser trazido ao consultório, ainda na entrevista preliminar, é indagado por mim se 

ele sabe por que ele estava ali (no consultório), ele diz não saber e pede ao pai que fale por 

ele.  O pai então fala que os sintomas apareceram há três meses quando Rock passou a não 

permitir que o tocassem para não pegar bactéria senão ele viraria vampiro. Segundo o pai, 

Rock falava sempre curvando as mãos na direção do peito e se afastando das pessoas, em 

seguida, lavava as mãos ou a cabeça, sendo esse um ritual frequente.  

      Intervenho, interrogando Rock sobre o que ele teria a dizer a cerca disso que seu pai havia 

relatado. Só aí que Rock toma a palavra. Rock então confirma a veracidade do relato do seu 

pai, dizendo que: “se alguém tocar em mim, eu pego bactéria, aí eu cuspo, lavo as mãos e 

depois a minha cabeça senão eu viro vampiro e eu tenho medo desse negócio de vampiro”. 

Em seguida, Rock acrescenta que assiste e gosta do desenho dos sete monstrinhos “mas, não 

tem vampiro lá, só tem monstros que giram a cabeça quando estão com raiva”.  
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      Os Sete monstrinhos
5
 é uma série de desenho animado de origem canadense, criado pelo 

escritor americano Maurice Sendak e reproduzido pela TV Cultura e outras emissoras 

afiliadas no Brasil. O enredo conta a história de uma família unida, constituída pela mãe e 

seus sete filhos, os sete monstrinhos. De acordo com o site da TV Cultura “os sete 

monstrinhos estão sempre enfrentando desafios e a mãe sempre cuidadosa com eles”.  

      Segundo informações localizadas nesse site, cada um dos sete monstrinhos tem uma 

feição e uma personalidade diferente dos demais. Os nomes dos monstrinhos também têm 

uma peculiaridade: o monstrinho mais velho chama-se um, o seguinte chama-se dois e assim 

por diante até chegar o monstrinho sete. Este último monstrinho, o monstrinho mais novo, é 

descrito pelo site como sendo um monstrinho “sereno, inocente e medroso e o mais 

paparicado pela mãe”, além disso, tem uma cabeça possível de remover do corpo como uma 

rosca, portanto, para que a cabeça seja removida do corpo é necessário que ela gire contra o 

corpo. 

      Rock menciona Os sete monstrinhos e atribui a todos, sem distinção, a habilidade de fazer 

girar a cabeça, removendo-a do corpo quando estão com raiva.   Na verdade, o que o desenho 

mostra é que apenas o monstrinho sete é o único com essa habilidade, porém, não quando está 

com raiva. Mas, para a psicanálise, a verdade na análise está com o sujeito (LACAN, 

[1966]1998) e se Rock traz isso no seu discurso é porque ele está apontando para algo da sua 

verdade. 

      Dessa forma, compreendemos o que levou a psicanálise a conceber a criança como não 

mais um objeto passível à objetivação científica, mas sim, enquanto dependente da palavra. 

Esse fato concede à criança a liberdade de anuência para o que ela pode dizer do seu sintoma. 

Todavia, essa compreensão advinda de um breve histórico da criança não seja o suficiente 

                                                           
5
      Todas as informações da série de desenho animado Os sete monstrinhos foram retiradas do site da TV 

Cultura: http://tvcultura.cmais.com.br/setemonstrinhos. 
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para esgotarmos o conceito de criança legitimado pela psicanálise que, primeiramente, 

concebe a criança enquanto objeto real que cai no mundo, mas depois a desloca, situando-a na 

condição ser falante.  

      Para tanto, esperamos tornar claro o conceito de criança para a psicanálise, no tópico a 

seguir. 

 

      2.2 O CONCEITO DE CRIANÇA PARA A PSICANÁLISE 

      Falar de conceito implica retornar ao nosso berço civilizatório ocidental no intuito de 

trazer à tona as nossas raízes lingüísticas. A etimologia da palavra infância de origem latina 

infans, infantis, refere-se àqueles que não falam, que são desprovidos de eloqüência e que tem 

a dificuldade de se explicar, sob essa mesma conotação de inacabamento, defeito e submissão 

inscreve-se o termo criança (de origem latina creantia) conduz o termo para o significado de 

um animal que está sendo criado (VORCARO, 2004).  A palavra referida tem seu radical no 

verbo criar: “tirar do nada, transformar, cultivar, inventar e, ainda, produção, escolha, 

nomeação” que do seu particípio no tempo pretérito criado captura-se os significados: 

crescido, educado (VORCARO, 2004, p. 23). O sentido do termo aponta para a acepção da 

criança enquanto criação de “outrem que a inventa, estabelece, funda ou institui” 

(VORCARO, 2004, p. 22-23). 

      Este conceito de criança é tomado por todas as sociedades do mundo inteiro, de maneira 

que partilham da mesma idéia de que criança refere-se a um período cronológico da 

existência humana, mais precisamente dos seus primeiros anos de vida que denota fragilidade 

e imaturidade, próprias da idade (FREDA, 1998). Muito já foi transformado do conceito de 

criança, como já foi visto no capítulo anterior, inclusive, dando à criança um lugar cada vez 

mais notável, mas o que indicou a criança em todas essas transformações é o fato de ela 
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sempre ter sido considerada como um objeto submetido a uma ação de um adulto que deixará 

sobre ela um registro (FREDA, 1998). 

      Sob esse ponto de vista, a criança era considerada um indivíduo produto da influência de 

um adulto. O afastamento dessa consideração é também o que aproxima a psicanálise à 

criança, obviamente pela figura de Freud ao falar do pensamento que engendra o espírito da 

época, que revela a falta da pulsão sexual. Para designar a concepção de pulsão, Freud faz uso 

da palavra alemã Trieb, que segundo ele é um representante psíquico dos estímulos que se 

originam de dentro do organismo e alcançam a mente (SILVEIRA, 2010). Por vezes, Freud se 

utiliza da palavra instinkt quando se refere à noção de instinto no seu sentido clássico 

(SILVEIRA, 2010).  

      Freud então se serve da palavra alemã Trieb no intuito de evitar uma interpretação confusa 

da leitura psicanalítica acerca do conceito de pulsão que difere totalmente do conceito que 

representa o modelo herdado e imutável do instinto, em seu sentido literal e biologizante 

(SILVEIRA, 2010). Essa imutabilidade não equivale, em momento algum, ao conceito 

alemão de Trieb (pulsão). O conceito de instinto aceito pela biologia e pela psicologia 

clássica refere-se a um padrão de comportamento determinado filogeneticamente, próprio de 

uma espécie animal, que pouco varia de um indivíduo para outro, que se desenrola segundo 

uma sequência temporal pouco suscetível de alterações e que parece corresponder a uma 

finalidade (SILVEIRA, 2010).  

      A psicanálise, diferentemente, concebe o termo pulsão como força impulsionante 

relativamente indeterminada quanto ao comportamento que induz e quanto ao objeto que 

fornece a satisfação (SILVEIRA, 2010). É, portanto, uma fonte de excitação que mobiliza o 
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organismo a partir das necessidades internas e que o impele a executar a descarga desta 

excitação, dirigindo-a a um determinado alvo (SILVEIRA, 2010).
6
  

      Dessa forma, entende-se que a pulsão sexual na infância somente pode ser despertada no 

período da puberdade, ele, corajosamente, assume em uma passagem dos seus escritos 

intitulada “o descaso para com o infantil”, uma posição contrária, admitindo o erro de 

considerar na criança a falta de um saber sobre a sexualidade, quando de fato a ignorância 

cabia aos estudiosos por não conhecer as causas fundamentais da vida sexual de uma criança 

(FREUD, [1901-1905]2006, p. 163-167). A esse respeito, Freud ([1901-1905]2006, p. 163) 

nos alerta de que:  

É digno de nota que os autores que se ocuparam do esclarecimento das 

propriedades e reações do indivíduo adulto tenham prestado muito mais 

atenção à fase pré-histórica representada pela vida dos antepassados - ou 

outra fase pré-histórica, àquela que se dá na existência individual da pessoa, 

a saber, a infância. [...] É certo que na literatura sobre o assunto encontramos 

notas ocasionais acerca da atividade sexual precoce em crianças pequenas, 

sobre ereções, masturbação e até mesmo atividades semelhantes ao coito. 

Mas elas são sempre citadas apenas como processos excepcionais, 

curiosidades ou exemplos assustadores de depravação precoce. Nenhum 

autor, ao que eu saiba, reconheceu com clareza a normatividade da pulsão 

sexual na infância, e, nos escritos já numerosos sobre o desenvolvimento 

infantil, o capítulo sobre o “Desenvolvimento Sexual” costuma ser omitido.  

      O termo “omitido” que encerra o relato de Freud ([1901-195]2006) já traz consigo a 

provocação da teoria basilar da psicanálise – a sexualidade – denunciando a exclusão de uma 

parte dos seres falantes. “Esse fato joga uma luz não somente sobre o lugar que ocupa a 

criança no pensamento pré-freudiano, mas também como um espaço possível do saber é 

interrogado” (FREDA, 1998, p 47).  

      Deste modo, a psicanálise, a partir de Freud ([1901-195]2006), incide no modo de entrada 

do discurso da criança não admitido antes na história da ciência, bem como, interroga-se 

                                                           
6      Essa explicação pode ser encontrada no texto de Freud Os instintos e suas vicissitudes.  
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sobre o que se desconhece da vida sexual humana nesta fase da vida. Tudo isso instaura uma 

verdadeira revolução na ciência ao passo em que Freud ([1901-195] 2006) considerará o lugar 

da criança um lugar irredutível e indispensável na história de vida do ser falante. 

      O que Freud vem dizer é que a criança não é destituída de uma pulsão sexual por sua 

ignorância a esse tema, mas sim, porque existe um véu encobridor desse período da 

sexualidade infantil que afastará e até mesmo manterá esquecidas por um tempo as pulsões 

sexuais ([1901-195]2006). Esse esquecimento do qual nos fala Freud ([1901-1905]2006) sob 

o nome, a princípio, de amnésia, isso que depois ele chamará de recalque, ganha a definição 

de ser um constitutivo do inconsciente e que apesar de ser originário das pulsões não lida 

diretamente com elas, mas sim com seus representantes, ou seja, imagens ou ideias.  

      Embora essas imagens e ideias estejam esquecidas do consciente, elas não estão apagadas 

por completo, ao contrário, elas ainda assim estão ativas no inconsciente, podendo a qualquer 

momento retornar ao consciente (FREUD[1901-1905]2006). Todavia, se se retorna, retorna 

de forma distorcida (FREUD[1901-1905] 2006). Neste sentido, o esquecimento que é próprio 

do recalque torna-se a condição necessária para a formação de todo e qualquer sintoma 

(FREUD[1901-1905]2006). E por que esquece ou mantém afastada a pulsão sexual na 

infância? Porque é ele o caminho adequado para a criança se haver com a impossibilidade da 

realização sexual no real, e essa impossibilidade vem do adulto educador como um estatuto 

para a criança (FEUD, [1901-1905]2006).  

      Assim, a criança inibe sua sexualidade, entrando no período que Freud ([1901-1905]2006, 

p. 167) denominou de latência, período no qual a criança sublima sua sexualidade ao 

encontrar entraves no caminho da pulsão sexual e faz o desvio do curso através do 

“sentimento de vergonha, do asco e das exigências dos ideais estéticos e morais”. Surge então 

na criança a noção de privacidade, de intimidade, de pessoal, e com ela os segredos da 
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infância e as aspirações tomadas na figura do narcisismo que na infância é fazer do próprio 

corpo seu objeto de satisfação sexual como na prática sexual auto-erótica (FREDA, 1998).  

      Afinal de contas, a pulsão sexual sempre existiu na criança desde tenra idade, ainda 

recém-nascida, quando sua mãe foi a primeira a estimular esse prazer ao tocar nas zonas 

erógenas do bebê (FREUD, [1901-1905]2006). “Quem já viu uma criança saciada recuar do 

peito e cair no sono, com as faces coradas e um sorriso beatífico, há de dizer a si mesmo que 

essa imagem persiste também como norma de expressão da satisfação sexual em épocas 

posteriores da vida” (FREUD, [1901-1905]2006, p. 171). E para nos convencer desse cogito, 

Freud (FREUD, [1901-1905]2006, p. 171) ilustra o princípio da experiência sexual da 

criança: 

[...] A primeira e mais vital das atividades da criança – mamar no seio 

materno (ou em substitutos) – há de tê-la familiarizado com esse prazer. 

Diríamos que os lábios da criança comportam-se como zona erógena, e a 

estimulação pelo fluxo cálido de leito foi sem dúvida a origem da sensação 

prazerosa. A princípio, a satisfação da zona erógena deve ter-se associado 

com a necessidade de alimento. A atividade sexual apóia-se primeiramente 

numa das funções que servem à preservação da vida, e só depois torna-se 

independente delas [...] 

      De certo, o recém-nascido traz consigo germes de pulsões sexuais que continuam a se 

desenvolver em determinado momento (FREUD, [1901-1905]2006). A diferença é que agora 

o bebê cresceu, tornou uma criança que não depende mais absolutamente do corpo da mãe 

como o fazia para garantir sua sobrevivência, pois, não precisa mais de um objeto externo 

para satisfazê-lo, então a criança desloca sua pulsão para o próprio corpo, de onde pode 

desfrutar do prazer sexual, como chupar parte de sua própria pele, por exemplo, o dedo 

(FREUD, [1901-1905]2006).  

      A criança se satisfaz no prazer dessa primeira zona erógena que é a boca, antes no seio da 

mãe e depois no próprio corpo numa tentativa de repetir a satisfação sexual de sucção e partir 

daí para a masturbação (FREUD, [1901-1905]2006).  Se a criança faz esse movimento de 
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direcionar sua pulsão para um alvo sexual que consiste em provocar a satisfação mediante a 

estimulação de uma zona erógena que, de algum modo, é escolhida por ela (FREUD, [1901-

1905]2006) é porque ela é livre para fazer escolhas.  

      Mas, fazer escolhas não é algo tão simples e fácil. Toda escolha resulta de um conflito 

entre duas ou mais possibilidades, são duas ou mais forças contrárias que lutam para uma 

delas se sobrepor dentre outra ou as demais, ou até mesmo se reconciliarem (SILVEIRA, 

2010). Assim, o conflito surge em virtude de um novo caminho que satisfaça a pulsão, mas 

esta satisfação será sempre restrita por não conseguir chegar à fonte de onde se originou sua 

primeira satisfação e tudo isso será condição indispensável para a formação dos sintomas 

(FREUD, [1915-1916]2006). 

      Em suma, o conceito de criança para a psicanálise não veio de outra autoria se não a 

freudiana que, concebe a criança como um ser que não somente está submetido a 

acontecimentos exteriores, mas que é sujeito capaz de fazer suas próprias escolhas e porque 

não dizer da escolha do seu próprio sintoma.  Se Lacan propõe não fracassar ao transmitir 

esse legado freudiano, ele fará essa transmissão também pela via de distinguir o homem de 

outros animais.  

      Para Lacan ([1938]2003), enquanto os outros animais possuem um padrão inato de 

comportamentos que é regido por instintos, o homem não nasce no mundo com um registro 

no seu organismo que possa guiá-lo em sua existência e, se encontramos alguns 

comportamentos reflexos no humano, eles aparecem e desaparecem ainda no início da vida, 

como ocorre com a sucção no bebê.  

      A partir desse enunciado de Lacan é possível inferir que o desaparecimento dos reflexos 

traduz a complexidade humana que não seria outra coisa senão a liberdade de criar sua própria 

história, ou seja, de fazer suas próprias escolhas ao longo da sua existência. Assim como 
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Freud busca investigar a complexidade que move o homem, Lacan ([1938]2003) também se 

oferece a essa tarefa, mas abandona o modelo biológico sustentado por Freud em sua teoria 

psicanalítica e o substitui por um modelo cultural. 

      Esse novo modelo traz a definição de desenvolvimento humano para Lacan. Assim, ele 

define que o desenvolvimento humano é um processo singular das relações sociais, sustentado 

por habilidades de comunicação mental associadas à economia ou ao desaparecimento dos 

instintos (LACAN, [1938]2003). Dessa forma ele caracteriza a espécie humana e aponta para 

a organização psíquica da criança, que será indiferenciada do adulto, levando em 

consideração o termo central da psicanálise, o inconsciente.  

      Assim, Lacan (LACAN, [1938]2003) concebe o inconsciente como a inscrição do sujeito 

na linguagem, dada pela relação de alteridade entre os seus semelhantes, mais precisamente 

entre a criança e a sua família, ambos imersos numa cultura. Para explicar a formação do 

inconsciente, Lacan primeiro falará do papel da cultura.  Ele ([1938]2003) atribui à cultura o 

papel de transmissão de signos e significações. Já, para a transmissão da cultura, Lacan 

([1938]2003) atribui esse papel à família que cria a criança.  

      É importante destacar que os significantes para Lacan ([1957]1998) não produzem 

significação através de um significado já posto pela cultura.  Isso nos leva primeiro, a 

distinguir os termos: significante de significado, segundo a concepção lacaniana
7
. Antes de 

                                                           

7
      E para realizar essa tarefa, chamamos atenção para o termo sujeito que deverá aparecer nesses 

escritos. Apesar de tomarmos para este capítulo a concepção de criança para a psicanálise, esta não 

deve ser confundida com a noção de sujeito para Lacan. Ao utilizarmos aqui o termo sujeito para 

explicar o significante é porque é assim que aparece nos textos de Lacan, e se optamos por falar, 

brevemente, do termo significante é porque este representa a unidade basilar para a formação do 

inconsciente, sendo esta indiferenciada para criança e adulto.  
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mencionar essa distinção, Lacan esclarece que ambos os termos mostram uma relação entre o 

sujeito
8
 e a palavra, e que a distinção está no modo como essa relação se dá.  

      Assim, para Lacan ([1957]1998), o termo significado mostra a relação de dependência 

entre o sujeito, seja qual for sua idade, e a palavra. Nessa relação, o sujeito faz uso da palavra 

para dar sentido às coisas, de maneira que possibilite a comunicação entre ele e seu 

interlocutor (LACAN, [1957]1998). Sendo assim, podemos inferir que o termo significado 

para Lacan, exprime a relação entre o sujeito e a palavra, através da qual o sujeito fala 

sabendo o que está dizendo e é assim que o seu interlocutor captura o que foi dito. 

      Diferentemente do significado, o termo significante para Lacan ([1957]1998) mostra uma 

relação na qual o sujeito fala sem saber o que diz. Com esse enunciado, Lacan ([1957]1998) 

marca a primazia do significante em detrimento ao significado e escreve o algoritmo:  

 

S / s 

 

      A leitura que se faz desse algoritmo é: significante sobre significado. Isso Lacan ilustra a 

partir da história de dois irmãos, ainda crianças, numa viagem de trem:  

Um trem chega à estação. Numa cabine, um menino e uma menina, irmão e 

irmã, estão sentados um em frente ao outro, do lado em que a vidraça dando 

para o exterior descortina a visão das construções da plataforma ao longo da 

qual o trem parou: “Olha!, diz o irmão, chegamos a Mulheres”; “Imbecil!, 

responde a irmã, não está vendo que nós estamos em Homens?” (LACAN, 

[1957]1998, p.503). 

 

                                                           
8
      Enquanto ao termo sujeito, Freud o emprega, mas é Lacan quem o conceitua nos idos de 1950 e 

de 1960 (ROUDINESCO, 1998). Para Lacan ([1960]1998), o sujeito se define por ser o sujeito do 

inconsciente. Isso ele anuncia em seu texto Subversão do sujeito e dialética do desejo no 

inconsciente freudiano ao falar da relação entre o sujeito e o significante. Relação essa que está 

sendo tratada neste capítulo, mas a respeito da concepção de sujeito, esta será comentada com mais 

detalhes, posteriormente, em capítulo próprio. 
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      A história contada por Lacan nos indica que há dois significantes: “Mulheres” e 

“Homens”, cada um afixado numa porta  de banheiro, um ao lado do outro. Como os irmãos 

estavam sentados um de frente para o outro, o campo de visão do menino não era o mesmo da 

menina, isso impediu que os dois vissem as duas portas e pudessem entender que se tratava de 

banheiros. Dessa forma, cada um dos irmãos viu apenas uma das inscrições e atribuiu a elas a 

significação do lugar onde tinham chegado. Daí a proposição lacaniana de que o significante é 

anterior ao significado.   

      É também por essa razão Lacan ([1957] 1998) irá dizer que o significante não é 

significação, mas a engendra. Dito de outra forma, Lacan ([1957]1998) assevera que o 

significante não depende exclusivamente da palavra, pois a finalidade do significante não é 

comunicar, mas sim, fazer-se sentido e determinar as ações do sujeito. Para Lacan ([1957] 

1998), o significante não traz consigo um sentido convencional da cultura, ele é próprio de 

cada sujeito, tal como os significantes “Homens” e “Mulheres” que trouxeram consigo o 

sentido de cidade para as duas crianças no trem.   

      Se Lacan declara que o significante não depende exclusivamente da palavra, como pensar 

a significação que se engendra? Para Lacan ([1957] 1998), o significante pode ou não se 

utilizar da palavra para esse fim. O sintoma, por exemplo, pode ser o significante de um 

significado o qual o sujeito não consegue acessar, portanto, não consegue dizer através de 

palavras (LACAN [1957] 1998). Do ponto de vista de Lacan ([1957] 1998), o sintoma pode ser 

um significante que traz consigo um significado que às vezes o próprio sujeito nem sabe qual 

é. Isso pode ser pensado tomando o caso Rock.  

      Para falar do seu sintoma, Rock relata o desenho animado Os Sete Monstrinhos
9
 e 

menciona que nele não há vampiro. Então pergunto a Rock se ele saberia dizer onde poderia 

                                                           
9
      Ver páginas 30 e 31.  
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ter o vampiro de que fala, e ele diz: “não sei...da minha cabeça”. Para Lacan ([1962-1963] 

2005), a expressão “eu não sei” como dita aqui por Rock, não só faz a criança questionar o 

próprio sintoma, como também, e principalmente, assim destaca Lacan, aponta para a posição 

da criança, tal como ela surge no mundo. 

      Essa posição, descrita por Lacan ([1964] 2008), remete à relação de dependência entre a 

criança e o Outro para sobreviver. Este termo Outro 
10

 foi cunhado por Lacan ([1954-1955] 

1985) para designar o campo da linguagem e se refere, segundo Lacan ([1964] 2008), ao 

Outro materno ou quem quer que desempenhe a função de garantir a sobrevivência da criança 

ainda inerme. A criança tratada por Lacan não se diferencia daquela citada por Freud (2010, 

p. 322): 

O bebê grita ou dá pontapés, inerme. Mas a situação permanece inalterada, 

pois a excitação proveniente de uma necessidade interna não se deve a uma 

força que produza um impacto momentâneo, mas a uma força que está 

continuamente em ação. Só pode haver mudança quando, de uma maneira ou 

de outra (no caso do bebê, através do auxílio externo), chega-se a uma 

vivência de satisfação que põe fim ao estímulo interno. [...]  

 

      Para Lacan, o auxílio externo a essas necessidades primárias do bebê de que nos fala 

Freud não é senão a presença de um outro que exerça a função materna e que nesta função 

possa garantir a sobrevivência do recém-nanscido, porém, esta função materna não tem que 

ser necessariamente realizada pela figura da mãe. Para Jerusalinsky (2004, p.163), os homens 

também exercem esta função no momento em que “dão papa, fazem bibi-bubu, cantam cações 

de ninar, e limpam as bundas de seus pequenos filhotes”.  

                                                           
10

    Esse termo surge pela primeira vez na obra de Lacan intitulada O eu na teoria de Freud e na 

técnica da psicanálise, escrita entre 1954 e 1955. Este termo surge, mais precisamente como 'grande 

Outro', a fim de distinguir do termo “pequeno outro”. Enquanto o primeiro termo refere-se ao campo 

da linguagem, deste lugar que é simbólico, sendo dele a função da fala, o segundo termo refere-se ao 

semelhante qualquer que se dá no campo do imaginário. Embora haja essa distinção entre os termos, 

é possível notar que ambos apontam para a alteridade. 
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      Assim, o corpo da criança é para Lacan ([1972-1973] 1985, p. 35) “substância gozante”, 

ou seja, é o real biológico que se manifesta sem qualquer significação. Seguindo esses 

ensinamentos de Lacan ([1972-1973] 1985), entende-se que a partir dos primeiros cuidados 

do Outro com a criança é que as significações se engendrarão. Mas, embora saibamos que a 

sobrevivência do bebê só se garante pela assistência de um outro, não pretendemos falar de 

um outro qualquer, aquele que apenas satisfaça as necessidades básicas, pulsionais do bebê, 

pretendemos falar de um Outro.  

      Embora Lacan tenha trazido para a psicanálise o termo Outro, a fim de explicar sua teoria, 

Freud ([1886-1889] 2006, p. 370) já alertava para a necessidade de uma “ajuda alheia”, leia-

se, de uma “pessoa experiente”, que significasse o grito do bebê, não somente como via de 

descarga a uma excitação interna, mas como uma função secundária que possibilitasse um 

índice de linguagem ao bebê, no intuito de não somente compreender as manifestações 

orgânicas dele, mas também de introduzir esse novo ser no mundo social.  

      Se buscássemos o caminho da satisfação das necessidades para referenciar nossos escritos, 

reduziríamos a função materna à experiência biológica, fato que colocaria a mãe na mesma 

posição de outras fêmeas mamíferas, dessas outras fêmeas que se diferem das fêmeas 

humanas por não serem falantes, não serem oriundas do significante (DUAULT, 2004), ou 

seja, ao contrário dos outros animais, o bebê humano ao nascer, cai no mundo pré-existente 

permeado de significantes situados no campo do Outro, lugar em geral ocupado pela mãe.  

      Todavia, Lacan ([1964-1966]1985) não destitui a relevância do papel inaugural da 

natureza enquanto fornecedora de significantes que estruturam as relações humanas, mas para 

que isso ocorra, faz-se necessário que a mãe, enquanto Outro, opere o jogo dos significantes e 

que nele inclua o bebê, agindo sobre este de maneira pré-subjetiva. É por isso que Lacan 

([1969]2003) irá dizer que o papel da família na evolução das sociedades, destaca-se por uma 

transmissão que não se reduz à satisfação de necessidades do ser humano, mas de uma 



46 

 

 

constituição subjetiva que implica a relação deste com um desejo marcado por um interesse 

do Outro.   

      Para entendermos a relação que se instala entre o Outro e o bebê, Lacan ([1969]2003) 

assevera que, é preciso compreender que o bebê humano ao cair no mundo, ou melhor, cair 

nas mãos da mãe, passa a ser um corpo suscetível de ser receptáculo dos significantes que o 

Outro inscreve. Essa inscrição é dada no momento em que a mãe tenta traduzir as 

manifestações corporais do bebê (LACAN, [1969]2003). Para Vorcaro (2002, p. 15), o corpo 

do bebê é entendido pela mãe como ser que não sabe dizer do seu próprio lugar “eu sou”, 

então é dito de outro lugar pelo discurso materno “ele é”.   

      A partir desse discurso, Vorcaro (2002) nos alerta que, no princípio, não há qualquer 

diferença entre todos os significantes. Para ilustrar essa equivalência entre os significantes, 

Vorcaro (2002) remete ao primeiro significante do bebê, o grito que, segundo a autora, pode 

expressar várias demandas diferentes de incômodo. E é a partir desse primeiro significante 

que a mãe vai manejando com as diferenças que surgem das manifestações do bebê, fazendo 

surgir novos significantes a partir do primeiro (VORCARO, 2002). 

      Esse manejo da mãe associado à sua condição de falante, possibilita a desnaturalização do 

corpo do bebê ao dizer algo dele (VORCARO, 2002). Assim, o bebê passa a obedecer a 

univocidade de significantes pressupostos pela mãe, compartilhando com ela uma linguagem 

que só diz respeito aos dois, numa relação fusional entre eles (VORCARO, 2002). A partir 

desses significantes presentificados pela mãe, tudo será comandado na vida do sujeito 

(LACAN, [1964]1966).  

      A respeito disso Duault (2004, p. 40-42) dirá que “o nascimento de um sujeito enquanto 

tal não pode ser pensado senão por este encontro com o Outro que vem posicionar o sujeito 

como sujeito do Significante e não como sujeito da pulsão”. Duault (2004) acrescenta que o 
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sujeito tratado aqui não o sujeito que habita apenas o biológico, mas de um sujeito que, na sua 

singularidade, dá um significado próprio ao significante que o capturou no mundo. Aliado ao 

discurso de Duault, Vorcaro (2004, p. 164) nos esclarece que: 

[...] o que se ouve não é significado, é significante que não responde a 

nenhuma significação. O significante com tal não se apóia em nenhum 

objeto do mundo, refere-se a um discurso: o significante refere-se a um 

modo de funcionamento, a um uso da linguagem como liame entre aqueles 

que falam e não a um referente no mundo. Cada realidade se funda e se 

define por um discurso, jamais é pré-discursiva, ela só se ordena como 

discurso. O significado é a leitura que se faz dos significantes, esses lugares 

que o discurso cria e que podem ser vergados em todos os sentidos. Portanto, 

o significado é efeito dos significantes. 

 

       Para falar desse efeito, Lacan ([1956-1957] 1995) toma a mãe, a quem chama de Outro – 

A -, enquanto a lei do significante que ao se inscrever na criança, deixa nela um resíduo – a. 

Nessa mesma passagem, Lacan ([1956-1957] 1995) explicita que esse resíduo corresponde ao 

desejo da mãe que no passado não foi realizado. Neste movimento a mãe encontra na criança 

a possibilidade de resgatar seu objeto perdido, um suposto lugar do gozo pleno, mas esse 

resgate é impossível e dessa forma a mãe vai inscrever a sua falta na criança de maneira que 

esta passa a ser o objeto de desejo, objeto a, isso nos fala Lacan ([1956-1957] 1995). 

      É a partir dessa concepção de criança que Lacan inaugura na psicanálise o termo objeto a. 

Assim, a criança para Lacan ([1956-1957] 1995) estaria na posição de objeto, leia-se, causa de 

desejo, para o Outro. Enquanto objeto a, a criança apresenta-se como alvo de uma busca pelo 

objeto perdido do Outro, denotando algo subtraído, algo que falta, aquilo que vem 

complementar o Outro faltante (LACAN, [1956-1957] 1995). A essa primeira inscrição da 

mãe na criança, Lacan ([1972-1973] 1982, p. 196) denominou de significante Um – S1- o 

significante mestre que garante a unidade entre o sujeito e o saber. Sobre isso, Lacan ([1972-

1973] 1982, p. 196) nos chama a atenção para o entendimento de que: 

[...] 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. [...] é algo que resta indeciso entre o fonema, a palavra, a frase, 
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mesmo todo o pensamento. É o de que se trata no que chamo de significante 

mestre. 

 

      E a esse significante, Lacan ([1956-1957] 1995) atribuiu a função contingente do falo, isto 

é, a função de substituir simbolicamente o que fora retirado da mãe ainda quando criança, o 

falo
11

. Nesta função atribuída por Lacan, a criança tem a equivalência simbólica ao falo, ela 

passa ser o falo da mãe e nessa dinâmica, criança e mãe correspondem a dois elementos que 

faz relação sexual, “um é tudo para o outro” (BITTENCOURT, 2010, p. 101).  

      Anteriormente a Lacan, Freud ([1932-1936]1996) já evocara essa relação inconsciente, na 

qual, a mãe, desejosa do falo, sabendo da impossibilidade de obtê-lo, o substitui pelo desejo 

de ter um bebê, o bebê então assume o lugar do falo. Freud ([1932-1936]1996) relata que o 

desejo de ter um bebê é revelado desde cedo, ainda na infância de uma mulher: a menina 

brinca com bonecas e nesta brincadeira ela é a mãe, e a boneca é ela mesma, assim a menina 

pode fazer com a boneca o mesmo que a mãe faz com ela. Sob esse aspecto, a boneca-bebê 

representa para Freud ([1932-1936]1996) o desejo de a menina ter um bebê, sendo esta a 

única possibilidade de se obter um falo, e se no futuro esse desejo se concretizar no real, sua 

felicidade será intensa, principalmente se o bebê for um menino, trazendo consigo o falo tão 

desejado pela mãe.  

      E é justamente a partir dessa relação, na qual a criança é o objeto de desejo da mãe, “é 

tudo para ela”, que a criança pode ser ou ter um sintoma, esse que é definido por Lacan 

                                                           
11

      Por durante muito tempo, o falo fora tomado no sentido de pênis. A respeito do termo “pênis”, Lacan 

(1956-1957/1995, p.30) insiste para a diferença de sentido entre este e o termo falo, assim ele nos dirá que “toda 

a dialética do desenvolvimento individual, como também toda a dialética de uma análise, gira em torno de um 

objeto principal que é o falo, mas que não deve ser confundido com o pênis enquanto órgão real, pois o falo 

exerce uma função imaginária. Portanto, a perda de que se trata é sempre de um objeto imaginário, também 

chamado de objeto de castração (Id, p. 37). 
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([1969]2003, p. 369) como representante da verdade, como o sentido que é dado à resposta da 

criança ao que há de sintomático na estrutura familiar, seja pela via do casal seja pela via tão 

somente da mãe. Lacan não evoca unicamente o pai porque o desejo não advém deste, mas da 

mãe, já que por ser mulher é desprovida do falo (SAURET, 1998). Já o desejo do homem, 

Lacan diz ser o desejo da mulher, ou melhor, ele faz de uma mulher a causa do seu desejo e 

por isso ele, e somente ele é capaz de dar a ela o que ela tanto quer - um filho (SAURET, 

1998). 

      A partir de tudo que já foi mencionado, podemos notar que no início, a relação da criança 

com o Outro é de dependência, fato que a coloca no lugar de satisfazer, de alguma forma, às 

fantasias e os desejos dos pais ou somente da mãe. Para nomear essa posição da criança, 

Lacan ([1957-1958]2001, p. 195) dirá que “A criança se esboça como assujeito. Trata-se de 

um assujeito porque, a princípio, ela se experimenta e se sente profundamente assujeitada ao 

capricho daquele de quem depende, mesmo que esse capricho seja um capricho articulado”.  

      O que Lacan ([1957-1958]2001) pretende com essa proposição é dizer que a criança 

encontra-se em face de assujeitamento ao desejo-da-mãe, pois é ela quem investe, na maioria 

das vezes, em nossa cultura, os cuidados dos quais a criança depende. Todavia, esse 

assujeitamento encontra no Nome-do-Pai, um mediador da lei que poderá privar a mãe de 

tomar a criança como objeto de desejo (LACAN, [1957-1958]2001). 

      Sobre as relações chamadas de objeto, Soler (1997, p. 20) homenageia Marga 

Mendelenko-Kars ao evocar a tese de Lacan no Seminário IV que explica a falta de objeto na 

mãe: “o complexo de castração é a resposta da criança a seu encontro com a falta fálica da 

mãe”. Dessa forma, Soler (1997) explicita que a criança irá responder ao movimento de 

atualização do objeto de desejo da mãe, já que a mãe não mais se satisfaz com a criança, a 

mãe irá em direção a um novo objeto que a satisfaça, contudo a criança passa a não ser mais o 

objeto merecedor de toda a sua dedicação.  
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      Neste capítulo entendemos que o inconsciente para a psicanálise surge como inscrição na 

relação entre a criança e Outro, mediada pela linguagem como defendeu Lacan e não pelo 

funcionamento biológico do organismo explicado por Freud. E dessa relação, na qual a 

criança aparece como objeto de atualização do desejo da mãe, ela pode responder a esse 

movimento através de um sintoma. Passemos então ao próximo capítulo que falará do sintoma 

e a criança. 
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 3 O SINTOMA E A CRIANÇA  

‘Ter’ e ‘ser’ na criança. A criança tende a expressar o 

vínculo ao objeto mediante identificação: ‘eu sou o 

objeto’. O ‘ter’ é posterior, volta de contrachoque ao ‘ser’ 

sob a perda do objeto.  

(FREUD, [1938]2006, p. 383) 

 

      3.1 O SINTOMA DA CRIANÇA EM FREUD E LACAN 

      Tratar do tema sobre o sintoma da criança numa abordagem psicanalítica implica - definir, 

primeiramente, a trajetória teórica seguida por Freud desde o sintoma ao inconsciente, 

posteriormente, tratar dela numa concepção elaborada por Lacan.  

      Ao elaborar o conceito de sintoma, Freud ([1915 –1916]2006, p. 367-368) irá dizer “o 

caminho é indireto”, leia-se, pela via do inconsciente de uma satisfação sexual substitutiva 

para desejos sexuais não realizados, ou seja, um substituto de algo que foi afastado pelo 

recalcamento. No decorrer da sua prática, o pai da psicanálise descobriu que o sintoma tem 

um sentido, mesmo sendo este inconsciente. Em outras palavras, um sentido que nem mesmo 

o sujeito sabe qual é. 

      Sobre o sintoma da criança, Freud ([1915 –191]2006, p. 367-368) explicita que os 

imperativos do saber “pedagógico” dos adultos entram em conflito com o saber elaborado 

pelas crianças a partir das pulsões sexuais, produzindo nelas uma “clivagem psíquica”, que 

fará com que as teorias infantis formem o conjunto das opiniões recalcadas e inconscientes.  

      A produção de saber faz “passar” o gozo ao inconsciente, ou seja, a curiosidade e a 

liberdade intelectual da criança, principalmente a respeito “de onde vêm os bebês”, quando 

influenciadas pela educação, acabam por ser inibidas durante algum tempo na vida do 

indivíduo (FREUD, [1910]2006, p. 85-88), [...] “nesse movimento de clivagem psíquica e 

recalcamento das teorias sexuais infantis se formaria o complexo nuclear de uma neurose”. 
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      Isso pode ser atestado pela leitura que faz Soler (1997) da análise do caso clínico do 

pequeno Hans. O garoto em questão desenvolve uma neurose fóbica (SOLER, 1997). Para 

Soler (1997), a fobia de Hans surge como elaboração sintomática da angústia, aliviando, não 

apenas porque localiza a angústia, mas porque a desloca de seu lugar de origem, o face a face 

com a mãe, para um objeto mais distante, o cavalo, possível de evitar. Constata Soler (1997) 

que todo esse movimento traz um benefício muito grande ao sujeito. É desta forma que Hans, 

com seu sintoma fóbico, encontra uma forma de responder acerca do desejo do Outro, vindo a 

separar-se da mãe, engendrando-se como sujeito, tudo isso após o nascimento da irmãzinha 

Hanna (SOLER,1997). 

      Posteriormente a Freud, Lacan se propõe a fazer uma releitura do sintoma partindo das 

idéias originárias de Freud. Nesta empreitada, Jacques Lacan ([1953]1998) afirma que no 

sintoma há uma satisfação do desejo às avessas, havendo um saber inconsciente determinado 

pelo recalcado, aliado a um saber de si como sujeito pulsional, determinado pelo gozo e 

acrescenta que é da função do analista possibilitar que a pulsão se faça presente na realidade 

do inconsciente. 

      Para o sintoma da criança, assim como Freud, Lacan teoriza sobre a relação mãe-criança 

no texto intitulado Nota sobre a criança
12

. Nele, Lacan ([1969]2003) concebe que o sintoma 

da criança encontra-se em condições de responder ao que existe de sintomático na estrutura 

familiar. Ao falar do sintoma da criança, Lacan ([1960-1961]1994, p. 257) no seminário A 

transferência refere-se à criança como um objeto que carrega uma marca de um interesse 

privilegiado da mãe, “um agalma, um objeto precioso” que possa satisfazer seu desejo.  

      Essa passagem é retomada pelo mesmo autor em Nota sobre a criança ([1901-1981]2003) 

ao definir a função da mãe de que ela traz nos cuidados com a criança a marca de um interesse 

                                                           
12

      Ver nota de rodapé 1. 
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particularizado, mesmo que seja pelas suas próprias faltas. Para localizar a fonte de onde 

advém essa verdade já dita por Lacan, ou seja, do sintoma que a criança traz consigo, 

Bittencourt (2007) se propõe a identificar três posições da criança: a primeira, a criança 

responde ao que há de sintomático na estrutura familiar; a segunda, a criança responde com 

seu sintoma como representante do objeto a na fantasia materna; e por fim, a terceira na qual 

a criança realiza a presença do objeto a na fantasia materna.  

      A primeira posição da criança, a única, na qual a criança não está no lugar de objeto a na 

fantasia materna (BITTENCOURT, 2007) é a posição na qual a existência da criança não 

satura a falta que sustenta o desejo da mãe (SAURET, 1998), dito de outro modo, a criança 

ocupa a posição de objeto real para essa mãe que é insaciável, a mãe que toma o filho como 

um substituto, uma compensação para todas as suas faltas, mas não o faz isso na ordem do 

simbólico, o faz no real (LACAN, [1956-1957]1995), de maneira que não atualiza a sua busca 

por outro objeto nem permite a entrada de um terceiro que a desvie de tomar seu filho 

enquanto um prolongamento do seu próprio corpo (BITTENCOURT, 2007). E para que a 

criança possa não aparecer nessa posição de objeto real é necessário que a mãe não seja 

demasiada nos cuidados com a criança, se demasiada for, a mãe só assumirá na vida o papel 

de mãe e não como uma mulher (BITTENCOURT, 2007). 

      A respeito dessa posição da criança frente a seu sintoma, Lacan ([1901-1981]2003) revela 

ser este o caso mais complexo às intervenções do praticante em psicanálise. Mais complexo 

devido à condição essencial da psicanálise está sustentada na anterioridade da linguagem em 

relação ao sujeito (BITTENCOURT, 2007) que, se aplicando essa condição para a psicanálise 

com criança, entendemos que, como a criança chega à clínica por demanda do Outro, ela 

precisa do Outro que possa falar por ela.  

       Mas nesta posição em que a criança representa a verdade familiar, na qual a fantasia 

materna não está implicada no sintoma da criança, a mãe está colada ao filho, então ela 
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acredita saber ao certo o que dizer dele (BITTENCOURT, 2007). A dificuldade das 

intervenções encontra-se em suscitar a fala da criança que está na posição de objeto real para 

a mãe que além de não se permitir separar do filho, impede a entrada de um terceiro que possa 

mediar essa relação, seja o pai ou o praticante em psicanálise (BITTENCOURT, 2007). 

      Tanto na segunda quanto na terceira posição, o sintoma da criança dependerá da 

subjetividade materna, saturando a falta da mãe, porém, as respostas dadas pela criança nestas 

duas posições se diferenciam. Na segunda posição, na qual a criança representa o sintoma na 

fantasia materna, a criança aparece na clínica com um sintoma que é falado pela mãe, mas, 

neste caso, o sintoma da criança não passa de uma resposta à angústia da mãe, assim a criança 

ao se identificar com a falta da mãe faz sintoma no intuito de localizar a sua própria angústia 

frente à impossibilidade de não poder satisfazê-la, porém, tenha sido capaz de dividi-la, 

colocando-a no papel de mãe e esta permitindo a entrada de um terceiro na sua relação com 

seu filho (BITTENCOURT, 2007). 

      Na terceira posição, a criança realiza a presença do objeto a na fantasia materna, aqui, a 

criança faz passar para o real esse objeto, completando na mãe o que lhe falta, dessa maneira a 

criança assume para si o sintoma que não é dela, mas sim, próprio da mãe, portanto, a criança 

pode ser o sintoma (BITTENCOURT, 2007). Aqui, o par mãe-filho encontra-se numa relação 

onde, muitas das vezes, um único significante fusiona os dois, colando o filho ao sofrimento 

materno (BITTENCOURT, 2007). 

      Há ainda uma quarta posição da criança antes nunca enunciada por Lacan, mas 

mencionada por Sauret (1998) a partir do que se ouve em análise. Trata-se da posição na qual 

a criança nunca seria capaz de dividir ou completar sua mãe para que dela possa receber os 

cuidados maternos, ao invés, talvez caísse como um “dejeto”, no lugar de objeto, o “dejeto”, 

pois a mãe só existe no papel de mulher, só se interessa pelo seu homem (SAURET, 1998, p. 

90). 
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      Embora haja caminhos divergentes às três posições, talvez quatro se dedicarmos esta 

última à descoberta de Saurret, da criança frente ao sintoma, todos esses caminhos partem de 

um mesmo ponto. O ponto cardeal para os caminhos do sintoma refere-se sempre ao modo 

como vem a criança na estrutura familiar, no lugar de objeto, isso traduz uma ligação da 

criança com sua família que dará o suporte concreto, animando a estrutura psíquica da criança 

(SAURET, 1998). A respeito desses caminhos, Lacan ([1956-1957]1995, p. 198) nos alerta 

que:  

Para satisfazer o que não pode ser satisfeito, a saber, esse desejo da mãe que, 

em seu fundamento, é insaciável, a criança por qualquer caminho que siga, 

engaja-se na via de se fazer a si mesma de objeto enganador. Este desejo que 

não pode ser saciado, trata-se de enganá-lo. Precisamente na medida em que 

mostra a sua mãe aquilo que ela não é, constrói-se todo o percurso em torno 

do qual o eu assume sua estabilidade. [...] Na medida em que se faz objeto 

para enganar, a criança se vê engajada diante do outro numa posição em que 

a relação intersubjetiva é inteiramente constituída. Não é simplesmente um 

engodo imediato, com se produz no reino animal, onde se trata para aquele 

que está ornado das cores da exibição, de erigir toda a situação, produzindo-

se. Ao contrário, o sujeito supõe no outro o desejo. É um desejo de segundo 

grau que se trata de satisfazer, e como este é um desejo que não pode ser 

satisfeito, só se pode enganá-lo  

 

      E aonde se pretende chegar com todo esse movimento, mesmo sem saber aonde vai dar, 

sabe-se que desde muito cedo, a criança toma as decisões de gozo numa estrutura determinada 

pelo sintoma e pela fantasia dos seus pais, portanto, é também da criança a responsabilidade 

por fazer as escolhas que irão orientar sua vida (BROUSSE, 1997). 

      E para ilustrar a posição da criança frente ao sintoma, passemos agora ao próximo 

capítulo com o casos clínicos com crianças, a primeira na posição de representar o objeto a na 

fantasia materna, a segunda, na posição de realizar o objeto a na fantasia materna, desvelando 

assim as escolhas de gozo feitas por cada uma delas. 
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3.2 O SINTOMA DA CRIANÇA NOS MANUAIS DESCRITIVOS: DSM e CID  

      É no ato de escutar do analista que se busca descobrir o lugar do sintoma da criança, 

concebendo-a como um sujeito do seu próprio discurso e um ser singular no mundo. 

Diferentemente do que apregoa o ato de alguns profissionais da saúde que emudecem a 

criança e naturalizam as suas diferenças em categorias ordenadas previamente estabelecidas. 

Essas categorias nosográficas caracterizam-se por serem descrições clínicas a-teóricas, a - 

históricas e doutrinárias dos manuais de classificação, tipo DSM-IV e CID-10.  

      Para a criança, existem mais de quinze categorias diagnósticas (subdivididas em várias 

outras) distribuídas por dois blocos: o dos transtornos do desenvolvimento psicológico (F-80-

89) e dos transtornos emocionais e de comportamento com início usualmente ocorrendo na 

infância e adolescência (F90-98) (CIRINO, 2001). As principais características do DSM-IV 

são:  

1. descrição dos transtornos mentais; 2. definição de diretrizes diagnósticas 

precisas, através da listagem de sintomas que configuram os respectivos 

critérios diagnósticos; 3. modelo ateórico, sem qualquer preocupação com a 

etiologia dos transtornos  (grifo meu); 4. descrição das patologias, dos 

aspectos associados, dos padrões de distribuição familiar, da prevalência na 

população geral, do seu curso, da evolução, do diagnóstico diferencial e das 

complicações psicossociais decorrentes; 5. busca de uma linguagem comum, 

para uma comunicação adequada entre os profissionais da área de saúde 

mental; 6. incentivo à pesquisa. (E. G. MATOS; T.M.G. MATOS; G.M.G. 

MATOS 2005, p. 313).   

  

      É importante analisar as características do DSM-IV, mais precisamente a correspondente à 

numeração 3. Sendo o DSM – IV um modelo ateórico, sem qualquer preocupação com a 

etiologia dos transtornos, ele rege os profissionais que lidam com esse saber descritivo, de 

maneira que estes se apropriam de uma proposta de trabalho despreocupada com a elaboração 

de hipóteses diagnósticas que consideram a subjetividade do sujeito, contribuindo assim para 

uma massificação de diagnósticos (SILVA, 2009).  
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      Com a existência de um número crescente de diagnósticos descritivos, concebidos como 

integralmente comunicáveis e empiricamente verificáveis, na tentativa de preencher o vazio 

causado pela ausência de signos patognômicos, bem como, a limitação de exames de 

laboratório em psiquiatria, recorre-se então à medicalização, culminando no afastamento das 

influências filosóficas e psicanalíticas e na aproximação de uma ciência da mente que exista 

num modo lógico-matemático aplicado às ciências do cérebro, mecanizando assim o psíquico 

e equalizando-o a uma máquina lógica (LEITE, 1998). 

      Nos moldes do DSM, o diagnóstico na infância não tem qualquer distinção do diagnóstico 

na idade adulta (DSM-IV TR, 2002). A explicação para a separação entre a seção de 

diagnósticos na infância e a seção de diagnósticos da idade adulta é justificada no próprio 

manual que esse modo de organização serve apenas para facilitar o trabalho dos profissionais, 

tornando a descrição dos transtornos ainda mais prática (DSM-IV TR, 2002). O DSM 

esclarece que, embora alguns transtornos apareçam na infância ou na adolescência, 

ocasionalmente, não são diagnosticados até a idade adulta (DSM-IV TR, 2002). Da mesma 

forma ocorre com transtornos que estão descritos em outras sessões não destinadas à infância, 

mas que têm seu início nesta fase da vida (DSM-IV TR, 2002). Para melhor avaliar o bebê, a 

criança ou o adolescente, o DSM sugere que o clínico considere os transtornos descritos na 

seção específica sem desconsiderar os transtornos descritos no restante do manual (DSM-IV 

TR, 2002). 

      Por esses mesmos moldes, a criança destinada aos nossos escritos, o menino Rock, recebe 

o diagnóstico de Transtorno-obsessivo-compulsivo emitido por um neuropediatra. Por esse 

transtorno, o DSM indica que está incluído na seção dos transtornos de ansiedade e se 

caracteriza por obsessões que causam acentuada ansiedade e sofrimento e/ou compulsões que 

agem para neutralizar a ansiedade (DSM-IV TR, 2002). Mais precisamente, o DSM define as 
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obsessões como ideias, pensamentos, impulsos ou imagens persistentes, evidenciados como 

intrusivos e inadequados, causando acentuada ansiedade ou sofrimento. 

      A qualidade de ser intrusiva e inadequada é chamada de ego-distônica, termo que se refere 

ao sentimento do indivíduo em relação ao conteúdo obsessivo, considerado por ele como algo 

estranho (DSM-IV TR, 2002). A estranheza relatada pelo indivíduo corresponde à falta de 

controle desse conteúdo obsessivo, embora o reconheça como algo que vem da sua própria 

mente e não imposta pelo exterior (DSM-IV TR, 2002). Segundo o DSM, o indivíduo com 

obsessões tenta ignorar ou suprimir esses pensamentos ou impulsos, ou ainda, tenta 

neutralizá-los com algum outro pensamento ou ação, daí surge a compulsão que pode ser 

traduzida como repetição de comportamentos (DSM-IV TR, 2002). 

      É bem verdade que a psicanálise também coexiste num modo de categorias, neste caso, 

uma tripartição de categorias – neurose, psicose e perversão – que irá nortear a sua prática, 

porém, não na direção de uma resposta-padrão à administração de uma substância química, 

sustentada na concepção de um “cérebro sem sujeito”, na qual “o único agente de 

transformação possível seria o recurso aos psicofármacos, no máximo associados ao 

condicionamento do comportamento ou do pensamento” (CIRINO, 2001, p. 92). Esta é a 

direção da classe médica que guia sua prática a partir do manual DSM-IV. Para Cirino (2001, 

p. 92), essa direção atribui ao sintoma da criança um único sentido “o de uma disfunção 

neuronal” –, eliminando assim a responsabilidade da criança sobre os seus sintomas. 

      Entendamos por responsabilidade o lugar que a criança ocupa na clínica psicanalítica. 

Para Lacan ([1966]1998), a ética da psicanálise está calcada no lugar que ocupa o sujeito na 

clínica, o lugar de quem depende da palavra e é um ser falante, ser falado, falesser. Estando a 

psicanálise no lugar de reconhecedora do poder da palavra, ela se abre para o sujeito e, 

portanto, para a verdade. Dessa forma, o autor nessa mesma passagem, valoriza o 
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determinismo da cadeia do significante, através do qual é possível o consentimento do sujeito, 

cuja liberdade não deve ser entendida como evasão ou livre-arbítrio, mas como a vênia a isso 

que o determina. A liberdade para a psicanálise requer do sujeito sua aquiescência ao 

imperativo que o pressiona a assumir sua própria causalidade. 
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4 A ENTRADA DA CRIANÇA NA CLÍNICA PSICANALÍTICA 

[...] Uma criança é objeto psicologicamente diferente de 

um adulto. De vez que não possui superego, na análise o 

método da associação livre não tem muita razão de ser, a 

transferência (porquanto os pais reais ainda estão em 

evidência) desempenha um papel diferente[...]. 

                                                        (FREUD, [1932-1936]2006, p. 146)  

 

      4.1 O SINTOMA: UMA VERDADE DA CRIANÇA 

      Sobre o sintoma, Lacan ([1953]1998) declara que é um dado fundamental na experiência 

analítica, pois eis que representa uma verdade. Mas o que dizer do sintoma enquanto verdade 

se o próprio diz que “é uma coisa que nunca se sabe bem o que é”? Sabendo que não se pode 

conhecer a verdade por inteiro, Lacan ([1953]1998, p. 238-324) a concebe enquanto um 

“meio-dizer” e se um sintoma é um representante dessa meia verdade, ele não se desvelará 

nunca por completo. Embora seja ele, o sintoma, o ponto cardeal da prática do analista, o que 

está em pauta é reconhecer que: 

A criança o diz, cabe a nós escutá-la sem nos apegarmos a um saber que 

poderia produzir fechamento, que produz fechamento; cabe a nós nos 

tornarmos disponíveis, fazer tabula rasa de um discurso prematuro – o nosso, 

ou os dos pais – e não ser mais uma voz para deixar lugar à criança como 

analisante por inteiro (LEFORT citado por CIRINO, 2001, p.65). 

 

      Antes mesmo de Lacan, Freud ([1904-1903]1996) considera o sintoma como sendo uma 

das formações do inconsciente e afirma que este está suscetível à técnica psicanalítica da 

interpretação. Acrescenta Freud ([1915-1916]1996) que para tratar o sintoma, o procedimento 

psicanalítico dá conta da origem e da evolução deste, sendo por meio da análise que partimos 

dos sintomas para chegarmos ao conhecimento das experiências infantis, às quais a pulsão 

sexual está fixada e das quais se formam os próprios sintomas.  
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      É no curso desse procedimento que “[...] a palavra da criança passa a ser valorizada em 

decisões que envolvem a sua vida [...], a fala da criança torna-se uma das provas essenciais na 

instrução dos processos que envolvem seus interesses [...]” (CIRINO, 2001, p.37), sendo o 

interesse aqui, a interpretação do sintoma da criança na clínica psicanalítica.  Por essa razão é 

que, mesmo sendo o pai a interpretar o sintoma de Rock, este é convidado, ainda nas 

entrevistas preliminares, a falar acerca do que o pai relata. 

      Nesse contexto, o pai relata que os sintomas de Rock pioraram após oito dias da cirurgia 

de hérnia a qual Rock se submetera. O pai diz: “aí que o bicho pegou”; e acrescenta: “o 

comportamento do menino era algo anormal, achei que pudesse estar surtando”. Rock silencia 

o pai, pondo a mão em sua boca e agora é ele quem diz: “eu fiz duas cirurgias de hérnia, uma 

com Dr. Epaminondas que morreu de infarto e depois com Dr.ª Laila de quem eu gosto mais 

ou menos. Minha avó também fez uma cirurgia no joelho e colocou cinco pinos, Bianca, a 

gerente da loja de meu pai, quebrou o pé e também colocou cinco pinos, Flávia tem muita 

enxaqueca e Rosa vai ter um neném e eu vou ser o padrinho”. Rock silencia por alguns 

instantes e depois volta a falar: “e minha cabeça parece que vai explodir”. 

      No tratamento analítico, a verdade da criança acerca do seu sintoma é aquilo que ela pode 

trazer no seu discurso mesmo que as palavras ainda lhe faltem, cabendo ao analista a tarefa de 

interpretar essa verdade.  A interpretação psicanalítica está inscrita no campo do inconsciente 

(FREUD, [1915-1916]2006). Freud inaugura esta concepção e Lacan ([1953]1998, p.270) a 

redefine quando diz que o inconsciente é estruturado como uma linguagem que reafirma o 

valor da fala no dispositivo psicanalítico – da interpretação, portanto, o sintoma só “se resolve 

por inteiro numa análise linguajeira, por ser ele mesmo estruturado como uma linguagem cuja 

fala deve ser libertada”. Neste sentido, é importante situar as duas regras fundamentais 

estabelecidas por Freud: associação livre (ato de falar do analisando) e atenção flutuante (ato 

de escutar do analista de onde se depreende o ato de interpretar) (TEIXEIRA, 2012).   
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       Ao tratamento dado ao sintoma, Freud ([1893-1899]2006) privilegia a fala como 

instrumento de tratamento, pois pressupõe que através da fala o paciente encontra uma saída 

substitutiva para reagir a uma experiência desagradável. Freud ([1893-1899]2006) acrescenta 

que para essas experiências, as palavras que constituem a fala, substituem as ações, podendo 

ser a única saída para alguns casos.  

      Sendo a psicanálise um tratamento pela fala, ela permite que aquele que apresenta um 

sintoma possa subjetivar sua queixa, discorrer sobre ela, mesmo quando se trata de uma 

criança. A respeito da psicanálise, Lacan ([1957-1958]1998, p. 270) nos fala que é através 

dela, mais precisamente da “sua análise linguajeira”, que o sintoma se resolve, uma vez que 

este é como formação do inconsciente é estruturado como uma linguagem, sendo através dela 

que o tratamento deve acontecer.  

      Entretanto, na clínica com criança existe a especificidade da utilização de brinquedos, 

jogos e desenho que associada à fala permite que o tratamento aconteça.  

 

      4.2 O BRINCAR ENQUANTO ESPECIFICIDADE NA CLÍNICA PSICANALÍTICA 

COM CRIANÇA 

      Sobre esta especificidade, Freud ([1920-1922]2006) homenageia a brincadeira da criança 

ao revelar que ela pode ser interpretada como uma transformação da sua experiência em jogo, 

porém, não se trata de uma mera repetição da experiência, pois o jogo não se encontra em 

situação passiva, dominada pela experiência, ao contrário, a experiência se repete no jogo 

mesmo que esta tenha sido desagradável, assumido o jogo um papel ativo de subjetivar, dar 

sentido à realidade. Na clínica psicanalítica, Freud ([1920-1922]2006, p. 27-28) nos conta que 

as crianças: 
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É claro que em suas brincadeiras as crianças repetem tudo que lhes causou 

uma grande impressão na vida real, e assim, procedendo, ab-reagem
13

 a 

intensidade da impressão, tornando-se por assim dizer, senhoras da 

situação.[...]. Quando a criança passa da passividade da experiência para a 

atividade do jogo, transfere a experiência desagradável para um de seus 

companheiros de brincadeira e, dessa maneira, vinga-se num substituto.  

 

 Se já reconhecemos a importância do brincar da criança na clínica psicanalítica, isso 

não quer dizer que essa ação da criança não possa estar associada à fala, como se a criança 

não pudesse, pela fala, associar livremente. A esse respeito, podemos referenciar uma carta 

enviada a Freud ([1920-1922]2006) por uma mãe americana de uma menina de menos de 

quatro anos de idade.  

Nessa carta a mãe revela seu espanto ao narrar trechos da fala da filha: se Emily se 

casar, vai ter um bebê, e quando a mãe a interpela sobre o que ela sabe sobre isso, ela 

responde que sabe muitas coisas, a exemplo de que as árvores crescem na Terra e que foi 

Deus quem fez o mundo. A partir daí, Freud ([1920-1922]2006, p. 281-282) trouxe a 

                                                           
13

      Ab-reação é um termo cunhado por Sigmund Freud e Josef Breuer em 1893 para designar “um processo de 

descarga emocional que, liberando o afeto ligado à lembrança de um trauma, anula seus efeitos patogênicos”. 

Em outras palavras, o termo vem para definir a reação emocional, voluntária ou não (de lágrimas à vingança), 

que o indivíduo pode apresentar diante de um acontecimento que o afetou. Esse acontecimento vem carregado de 

um afeto que pode ser eliminado por meio de uma reação. Quando a reação não é forte o bastante para fazer 

desaparecer o afeto, o afeto permanece, mas agora ligado à lembrança do acontecimento que pode ser evocada de 

forma espontânea em algum momento da vida do indivíduo ou de forma provocada por ação da psicoterapia. Na 

psicoterapia, o indivíduo pode ab-reagir seu afeto por meio de palavras, dessa forma, uma possível reação a 

determinado acontecimento pode ser substituída pela linguagem, sendo esta a forma de reação adequada, mais 

valorizada socialmente (FREUD, [1893-1895]2006). Uma vez colocada a definição de ab-reação, podemos 

concluir que, na psicoterapia com crianças, o ato de brincar aparece como um substituto do afeto aos 

acontecimentos vividos pelas crianças. Embora tenha sido um termo cunhado por Freud, ele, no decorrer das 

suas obras, não se servirá mais do termo para dar explicações acerca das reações emocionais do indivíduo. 
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evidência de que essa criança não expressou o conhecimento de modo direto, mas de modo 

simbólico ao tentar dizer: “sei que os bebês crescem dentro de suas mães”. 

      Esse modo indireto, ou seja, simbólico de mostrar o conhecimento dessa criança foi 

elucidado por Freud ([1920-1922] 2006, p. 281-282) ao referir-se à substituição do termo 

“mãe do bebê” pelo termo “Terra”, endereçado à “Mãe Terra”, e por fim, o termo “Deus” 

para expressar seu conhecimento acerca da gênese dos bebês: “sei que tudo é obra do pai”. 

Após essa associação feita pela criança, Freud ([1920-1922]2006, p. 281-282) acrescenta que 

ela sublima
14

 ao dizer: “que Deus fez o mundo”.  

 

      4.3 ATRANSFERÊNCIA NA CLÍNICA PSICANALÍTICA COM CRIANÇA 

      O conceito de transferência (übertragung) foi criado por Freud ([1912]2006) para 

designar os tipos de relação que acontecem na clínica psicanalítica entre o analista e o 

analisando. Segundo Freud ([1912]2006) é a partir desse dispositivo psicanalítico - a 

transferência - que a psicanálise opera. Para falar da dinâmica da transferência na clínica 

psicanalítica, Freud ([1912]2006) anuncia primeiro as relações do indivíduo ainda na infância, 

sustentadas pelas imagos materna e paterna.  

                                                           
14

 O termo sublimação na concepção freudiana deriva, ao mesmo tempo, do termo sublime 

empregado pelas belas-artes, cujo significado sugere grandeza, elevação; quanto o termo sublimar 

empregado pela psicologia para significar “um mais-além da consciência” e pela química para 

significar a passagem direta de um corpo do estado sólido para o gasoso. Freud emprega o termo na 

psicanálise para designar uma atividade humana (literária, artística e intelectual) que não se origina 

diretamente da sexualidade, mas retira sua força da pulsão sexual e a desloca para um objeto não 

sexual, um objeto socialmente valorizado (ROUDINESCO, PLON, 1998, p. 734-735). 
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      Segundo Freud ([1912]2006), nessas relações, o indivíduo busca modos próprios de 

satisfação ao longo de sua vida erótica. Todavia, Freud ([1912]2006), ainda nessa passagem 

nos revela que nem todos os impulsos libidinais são satisfeitos, os impulsos libidinais 

satisfeitos são regidos pelo princípio da realidade, por isso são conscientes ao indivíduo. 

Sobre os impulsos parcialmente satisfeitos, Freud ([1912]2006) diz que estes se mantêm 

inconscientes, derivando assim a fantasia como estratégia inconsciente para satisfazer 

parcialmente um desejo cuja satisfação foi frustrada. Consequentemente, o indivíduo não 

conhece os impulsos inconscientes, fato que culmina em atitudes do indivíduo diante das 

relações com o mundo e consigo mesmo. 

      Nessas relações, Freud ([1912]2006) inclui aqui a figura do analista. Em meio ao processo 

analítico, onde ocorre o encontro entre analista e analisando, Freud ([1912]2006) diz que 

ocorrem também as atualizações das fantasias do analisando cujo objeto de pulsão analítica é 

o inconsciente do analista. Nessa mesma direção na qual Freud define a transferência, Násio 

(2000, p. 85) oferece sua contribuição ao dizer que a transferência é: 

Uma repetição bem particular: um lugar de rememorar o passado, o 

analisando o repete como uma experiência vivida, no presente do tratamento 

analítico, ignorando que se trata de uma repetição. O paciente transfere suas 

emoções infantis, do passado para o presente e de seus pais para o analista.  

 

      A respeito da transferência na clínica psicanalítica, Freud ([1912]2006) afirma que é a 

partir dela que a psicanálise opera. E se isso ocorre é porque, para Freud ([1912]2006), o 

manejo da transferência requer do analista uma postura habilidosa para aquilo que o 

analisando traz na sua fala. Por isso, Freud ([1937]2006) em seu texto Análise terminável e 

interminável, afirma ser indispensável à análise pessoal do próprio analista.  

      Segundo Freud ([1937]2006), a análise pessoal possibilitará ao analista o conhecimento 

dos seus conteúdos inconscientes, de maneira, que poderá distinguir dos conteúdos 

inconscientes do analisando, evitando assim comprometer a sua atenção flutuante. Para Freud 
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([1937] 2006), evitar comprometer a atenção flutuante do analista é evitar comprometer a 

interpretação deste dada ao discurso do analisando, evitando assim distorções na interpretação 

dado ao sintoma do analisando.  

      Na clínica com criança, a transferência se dá numa relação entre a criança e seus 

progenitores, é o que aponta Freud ([1909]2006) no caso Hans, ao referir-se à relação entre 

ele com o seu pai que é quem autoriza a análise. Neste caso clínico, Freud ([1909]2006) fala 

de transferência, porém, revela só ter tido um único contato com Hans, de maneira que toda a 

análise foi através do discurso do pai de Hans conduzido por Freud, a quem o pai de Hans 

referia-se como professor.  

      Embora o caso Hans não tenha dado a Freud, segundo ele mesmo revelou, contribuições 

acerca da transferência com crianças, uma vez que a análise não se deu com a própria criança; 

Freud revelou a partir deste caso, que as crianças têm a capacidade de compreender as 

interpretações do seu discurso, dos seus jogos, dos seus sonhos e de suas fantasias, tais como 

os adultos (FREUD, [1909]2006). 

      Como não era do interesse de Freud obter experiência na clínica psicanalítica com criança, 

mas sim confirmar suas hipóteses sobre a sexualidade infantil, Freud, ainda assim, forneceu à 

psicanálise novos conhecimentos acerca das fobias, justificou as idiossincrasias a respeito do 

complexo de Édipo e fundamentou a teoria para a prática da clínica com crianças (FREUD, 

[1909]2006).  

      Mesmo não se interessando pela prática da clínica com crianças, Freud não deixa de 

apoiar e delegar essa tarefa a cargo de Hermine von Hug-Hellmuth, uma pioneira em 

psicanálise com crianças e estudiosa do tema transferência na clínica com a criança 

(MAGALHÃES, 1997). Sobre a transferência na clínica psicanalítica com a criança, Hug-

Hellmuth dirá que “a criança não vem por conta própria à análise; o trabalho acontece por 
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vontade dos pais e apenas deles” e que a criança não tem desejo de mudar, portanto, não 

aspira à cura (MAGALHÃES, 1997).  

      Após as contribuições de Hug-Hellmuth, outros psicanalistas que atuavam na clínica com 

criança pronunciaram-se também a respeito da transferência. Ana Freud, Melanie-Klein, 

Francoise Dolto e Winnicott surgem com o discurso de que transferência acontece numa 

dimensão imaginária, ou seja, “na dimensão do amor a mamãe, do ódio a papai e que se pode 

transferir ao analista” (GERBASE, 1997 p. 12).  

      Sob esse discurso, Lacan ([1953] 1998) dirá que os pós-freudianos se afastaram do 

conceito de transferência criado por Freud quando quis introduzir o conceito de Entstellung, 

traduzido por Lacan de transposição, depois Freud usou o termo Verschiebung, traduzido 

agora por Lacan de deslocamento. Por fim, Lacan ([1953]1998) vai chamar tudo isso de 

metonímia do significante e é assim que ele acredita que Freud nomeia a transferência na 

clínica psicanalítica, tanto para a criança quanto para o adulto.  

      A partir da concepção dada por Freud e traduzida por Lacan em contraposição à 

concepção dos psicanalistas pós-freudianos, é possível compreender que a transferência não 

se trata de pessoas ou de sujeitos, mas de uma paixão (GERBASE, 1997 p. 12). Uma paixão 

que não é a de amor ou de ódio, mas a paixão da ignorância (GERBASE, 1997).  

      O que Freud tenta dizer a respeito disso é que a paixão está implicada na relação que se 

passa entre dois termos, o analisando e o analista, mas que se trata de dois termos verbais, o 

enunciado e a enunciação, em outras palavras, o analisando seria o dito e o analista o dizer 

(GERBASE, 1997). Então, ao falar de transferência, a relação que se examina “é que 

metonímia é possível entre enunciado e enunciação” (GERBASE, 1997 p. 12). 

      O fenômeno da transferência surge quando o significante falta, quando a palavra falta e 

não há mais o que dizer (GERBASE, 1997). Ao menos não se pode dizer do “modo clássico”, 

leia-se, dizer com a palavra, dizer com o significante, ao invés, usa-se outro modo de dizer, já 
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que o inconsciente insiste em dizer algo (GERBASE, 1997 p. 13). Esse outro modo de dizer é 

o agir, isso que Freud ([1914] 2006) chamou de repetir. É, portanto, um modo preferencial de 

dizer quando a palavra falta na situação analítica, assim, quando o significante falta, diz-se em 

ato (GERBASE, 1997).  

      Ao demarcar a definição de repetir, Freud ([194] 2006) não o torna uma equivalência do 

rememorar, sob a ação da consciência, um fato ocorrido no passado, mas sim, uma ação que o 

sujeito repete sem saber que está repetindo. Se para Freud, repetir não se trata de uma 

lembrança, mas de uma força que atua no presente, podemos pensar o sintoma enquanto 

repetição, pois, diz algo da experiência passada do sujeito, mas que é desconhecido a ele.  

      Na prática analítica com crianças, “há um limite à rememoração, um limite do dizer, uma 

incompatibilidade da palavra, uma impossibilidade do significante de dizer tudo, que, nesse 

momento, se passa ao agir, ao repetir”, sendo essa a única possibilidade que resta à criança de 

se fazer o deslocamento do significante que se esbarra no limite do impossível de dizer 

(GERBASE, 1997 p. 13).  

      Mas, falar da repetição para falar da transferência na clínica com criança é partir do 

pressuposto de que ela já deu início ao tratamento do seu sintoma. Se o tratamento do sintoma 

da criança vista sob o olhar da psicanálise é o interesse desta pesquisa, isso não significa dizer 

que é a partir daí que encontramos as especificidades na clínica psicanalítica com a criança, 

ao invés, nos conduz a um momento anterior a esse, o momento em que a criança chega à 

clínica psicanalítica.   

      Este é o momento, no qual encontramos a primeira especificidade da criança, a demanda. 

Sobre a demanda, Pereira (1997, p.77) nos revela que “a criança não demanda por si mesma 

um psicanalista. No entanto, é preciso admitir que ninguém melhor do que uma criança nos 

ensina que falar é demandar e que toda demanda é de amor”. 
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      Dizer que toda a demanda é de amor é afirmar que a criança que demanda o faz porque 

nela falta algo e para complementar o que lhe falta, faz um “apelo de receber seu 

complemento do Outro” (LACAN, [1901-1981]1998, p. 633). Na clínica psicanalítica, a 

criança é trazida com uma demanda que perfaz um sofrimento, portanto, faz-se necessário que 

a criança sofra, mas não tão somente seja essa a única condição para se entrar em análise 

(BROUSSE, 1997). 

      Além disto, o sintoma da criança deve tocar o Outro parental, no sentido de manifestar 

uma verdade que divide subjetivamente a mãe, o pai ou os dois (BROUSSE, 1997). Isto é, a 

criança faz o sintoma e permite que a mãe, o pai ou os dois, então sujeitos divididos, 

demandem por ela (PEREIRA, 1997). 

      É incontestável que a criança venha à clínica psicanalítica senão com a demanda de um 

outro, pois, toda demanda é primitivamente uma demanda do Outro, isso implica pensar a 

direção da cura a partir da via a qual a criança é trazida à clínica, se ela é trazida com um 

sintoma ou como um sintoma. (NOMINÉ, 1997). Pensar a direção da cura a partir da via pela 

qual a criança é trazida é tarefa do analista que deve se haver com isso ainda nas entrevistas 

preliminares, dando o tempo necessário para a instauração da transferência (NOMINÉ 1997).  

      Pela via a qual a criança é um sintoma, nada se poderia demandar dela, e mantê-la em 

tratamento seria desobrigar um dos pais que a traz. Sendo assim, tudo, então “poder-se-ia 

corrigir numa criança se se a levasse em conta a título do sintoma da mãe” e principalmente se 

esta fosse convicta da necessidade de um tratamento por sua demanda própria (NOMINÉ 

1997, p.15-16). 

      Já para a outra via em que a criança tem um sintoma, isso pode ser atestado por uma 

queixa da própria criança ou se “é sensível à demanda dos pais que também se queixam”, se 
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isso ocorre, então, é possível considerar que a demanda dos pais constitui para a criança uma 

demanda do Outro, podendo a criança ser mantida em análise (NOMINÉ 1997, p.15-16).  

      Se a demanda é de amor e os pais da criança demandam de um profissional um saber 

sobre o sintoma do seu filho, não sabido por eles, posso dizer que a busca por esse 

profissional incorre, primeiramente, numa aposta de que seu (sua) filho(a) possa “eliminar” o 

sintoma, e essa aposta é extensiva ao profissional que parece conter ferramentas que 

possibilitem essa “eliminação”. Essa segunda aposta, geralmente, sofre a influência do 

discurso do outro: “é um bom profissional”, “meu filho teve avanços”; que parece ser o móvel 

para o primeiro contato dos pais da criança com o profissional.  

      Mas não é só este sentimento que engendra a possibilidade de uma análise. Ela se funda 

numa relação de confiança entre o profissional, os pais da criança e a criança. E o que eu 

posso dizer disso com base na minha prática na clínica psicanalítica é que os pais demonstram 

um índice de confiança ao deixar comigo, que sou uma estranha, o seu “maior tesouro”
15

, o(a) 

filho(a).  

      Com Rock, a instauração da transferência se revela para mim quando ao falar dos seus 

gostos ele atribui um juízo e valor, sendo este positivo, às suas vindas ao consultório: “eu só 

gosto das coisas boas: de passear, de ir à psicóloga”. Em outro momento, Rock deixa evidente 

que pensa em dar continuidade ao tratamento quando possui uma razão que o faz querer 

retornar na semana seguinte: “eu ia trazer a cola para colar o apontador, mas esqueci. Na 

próxima semana eu trago”.  

      Convocar-me a trabalhar junto a ele é também modalizar a transferência, isso Rock faz ao 

dizer: “vamos colorir o desenho juntos”, e “eu já tirei aquele negócio de vampiro da cabeça. 

                                                           
15

      Elegi a expressão “maior tesouro”, como uma expressão que generaliza o discurso da maioria dos pais ao 

falar do filho ou filha ainda nas entrevistas preliminares. 
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Quando intervenho a respeito do que possa ser esse negócio, ele assevera que eu sei. Em 

seguida Rock dia que sua professora pediu para desenhar o que os alunos tinham medo e ele 

havia desenhado um vampiro. Pergunto a ele se então ele ainda tinha medo. Rock responde: 

“é, um pouco, mas depois não vou ter”. Pergunto agora quando Rock não terá mais medo 

desse negócio de vampiro e ele responde que eu é quem devo saber e quando souber que eu 

avise à sua mãe para que ele possa não mais vir à psicóloga. 

       Buscar analisar o caso clínico neste momento do tratamento dado pela psicanálise 

justifica-se por pensar a direção da cura a partir da via pela qual a criança é trazida, é tarefa do 

analista que deve se haver com isso ainda nas entrevistas preliminares, dando o tempo 

necessário para a instauração da transferência (NOMINÉ 1997). 

      E foi através do estabelecimento da transferência já nas entrevistas preliminares do caso 

Rock, que escolhi trazer recortes para examinar o tratamento dado ao sintoma na clínica 

psicanalítica.  
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5 A CONSTITUIÇÃO DE SUBJETIVIDADE NA CRIANÇA: QUANDO O SINTOMA 

DA CRIANÇA PODE SER A ESCOLHA POR UMA ESTRUTURA.  

Ao crescer o indivíduo liberta-se da autoridade dos pais, o 

que constitui um dos mais necessários, ainda que mais 

dolorosos resultados do curso do seu desenvolvimento [...] 

Os pais constituem para a criança pequena a autoridade 

única e a fonte de todos os conhecimentos [...]. 

                                                         (FREUD[1908-1909]2006, p. 219) 

 

      5.1 AS OPERAÇÕES DE ALIENAÇÃO E SEPARAÇÃO 

      A relação entre o sintoma e a constituição subjetiva na criança não segue outra direção 

senão a relação entre a criança e o Outro. Esse Outro que para Lacan ([1964]2008, p. 200) “é 

o lugar em que se situa a cadeia do significante que comanda tudo o que vai poder se 

presentificar do sujeito, é o campo desse vivo”, ao que Lacan chama de subjetividade, e de 

onde o sujeito deve advir. 

      É nessa relação com o Outro que, segundo Lacan ([1966]1998), a criança interroga a 

respeito de quem ela é e qual o lugar ela ocupa para o Outro. Para representar essa lógica, 

Lacan empresta do autor Jacques Cazote ([1772]1992) a frase interrogativa em francês “Che 

vuoi?”, que, traduzida significa “o que você quer de mim?”.  

      Na obra de Cazotte, intitulada “O diabo enamorado”, a frase “Che vuoi?” surge da boca 

do próprio diabo quando este é evocado por Álvaro, então o protagonista da narrativa, num 

ritual da cabala. Ao ser evocado, o diabo logo faz a pergunta a Álvaro: “Che vuoi?”.  Para 

Lacan ([1966]1998), essa indagação traz consigo o enigma de um não saber a respeito do 

desejo do Outro. Isso pode ser explicado através do grafo do desejo esquematizado por Lacan: 
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      Ao transpor a pergunta da narrativa de Cazotte para relação entre a criança e o Outro, que 

é entendido como Outro primordial representado pela letra (A) para designar a palavra 

francesa Autre que significa Outro, Lacan ([1966] 1998) afirma que a partir dessa indagação, 

a resposta que a criança obtém é a fantasia. Isso porque a fantasia se engendra da 

interpretação que a criança faz do mistério do desejo do Outro (LACAN, [1966]1998). 

      Se nessa relação a criança interroga o Outro acerca do lugar que ela ocupa no seu desejo, 

com Rock não se faz diferente. Essa relação pode ser ilustrada no discurso de Rock quando 

ele revela: “minha mãe quer que eu seja médico”. E repetindo o discurso que ele diz ser de 

sua mãe, ele fala seu nome completo com a ênfase na expressão “Doutor” que o antecede: 

“Doutor Rock Pereira”. A busca de Rock por saber qual o seu lugar no desejo do Outro se 

estende ainda para outras pessoas da família quando Rock diz: “minha tia Rosa está grávida e 

agora não pode mais me pegar no colo e minha avó é a mesma coisa, agora tem que levar 

Rosa toda hora no médico para ver o bebê que vai chegar”.  

      Um outro fragmento do caso Rock que ilustra a indagação “Che vuoi?” refere-se ao 

momento em que Rock diz: “vomitei na casa da minha vó. Eu só vomito lá. Vomitei porque 
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minha vó me deu um suco e aí Clara nasceu”. Clara é a filha de Rosa (tia de Rock). Antes do 

nascimento de Clara, Rock ocupava o lugar de único sobrinho e neto na família. Tomando o 

discurso de Rock, mais precisamente a palavra vomitei, o que ela vem trazer de sentido é 

interpretada pela escuta fonética que resulta na expressão: vó-me-tem. Por essa expressão, 

Rock revela a sua fantasia acerca do seu lugar no desejo da sua avó, se a avó o tinha isso fora 

anterior ao nascimento de Clara a quem a avó de Rock endereça seu investimento libidinal. 

Assim, a expressão pode ser lida como: vó me tem, mas agora é Clara o objeto de desejo da 

avó.   

      Se a fantasia depende da interpretação é porque ela se constitui enquanto uma organização 

que se captura na linguagem (LACAN, [1966]1998), portanto, o que está em jogo para Lacan 

([1966]1998) é a cultura. Para Freud ([137-1939]2006), a fantasia depende das pulsões e da 

herança filogenética que se desenrolam na vida da criança, passando a ser determinantes para 

os desejos atuais, sejam conscientes ou inconscientes. 

      Com o surgimento da fantasia, a criança acaba por assumir uma posição frente ao desejo 

do Outro (LACAN, [1966]1998). Essa posição já nos é conhecida que é aquela na qual a 

criança se coloca enquanto objeto a para o Outro. Tal posição implica uma certa identidade 

para a criança, já que essa posição é a única possibilidade de a criança ingressar na 

linguagem, ou seja, no mundo (LACAN, [1964]1998). Por ser a única possibilidade, a criança 

escolhe, mesmo que forçosamente, alienar-se ao Outro (LACAN, [1964]1998).  

      Mais uma vez Lacan empresta o termo de um outro expoente intelectual, mas agora se 

trata de Karl Marx (1988) e seu termo “alienação”
16

. Karl Marx (1988) usa o termo 

                                                           
16

      Embora o termo alienação tenha entrado em voga com a teoria de Karl Marx, outros filósofos modernos 

como Rousseau e Hegel já faziam uso do termo para falar das relações de trabalho. A diferença é que Karl Marx 

entendia que a alienação provinha de um processo histórico que determinava a relação capital-trabalho 

assalariado, transformando o trabalho em trabalho forçado. 
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“alienação” para explicar as relações de trabalho entre empregado e empregador. Assim, a 

explicação é dada por Marx (1988) a partir da interpretação que ele faz dos acontecimentos 

históricos ancorados nos fatores econômico-sociais. Com sua teoria, Marx (1988) cria uma 

corrente filosófica que atribui uma causalidade às relações de trabalho e produção. Eu suma, a 

alienação seria para Marx uma modalidade de relação de trabalho historicamente determinada 

pelo social. 

      Por essa designação marxista de alienação, Lacan parece não se apropriar da idéia de 

causalidade, se assim o fosse, Lacan estaria atribuindo ao Outro a responsabilidade do ser da 

criança. Ao que parece, Lacan empresta o termo de Karl Marx e dele se apropria da noção de 

determinismo no intuito de explicar que a criança se aliena ao significante do Outro, sendo o 

significante isso que determinará a sua vida. Dessa posição de alienação surge então a fantasia 

na criança. Para explicá-la através de uma lógica, Lacan ([1964]2008, p. 204) cria o seguinte 

matema:  

$ ◊ a 

      Esse matema deve ser lido, sujeito barrado punção de a. Através desse matema Lacan 

([1964] 2008) explica que a fantasia encontra-se na função de articular um elemento 

simbólico a outro real. Por simbólico devemos tomar aqui o desejo do Outro, expresso pelos 

significantes, pela linguagem, este que é sujeito barrado, dividido, representado por $ 

(LACAN, [1964]2008). Por real, tomemos a satisfação, o gozo, a causa do desejo (LACAN, 

[1964]2008), representado por a. Já a punção, representada pelo símbolo articulador ◊, pode 

ser desmembrada em dois outros símbolos matemáticos:  (conjunção) e   (disjunção) 

(LACAN, [1964]2008). 

      Posto em sua teoria, Lacan (LACAN, [1964]2008) referirá esses dois termos à relação de 

alienação-separação da criança com a mãe. Dessa forma, a fantasia materna vincula-se ao 
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objeto de gozo, engendrando a identificação do sujeito com o objeto a numa relação em que a 

criança ora se coloca como objeto em relação à mãe, então se aliena, ora se coloca na posição 

de sujeito, então se separa dela (LACAN, [1964]2008).  

      Antes mesmo desse encontro do sujeito com o Outro, leia-se, da criança com o Outro, ela 

é apenas um conjunto vazio (LAURENT, 1997). Enquanto o Outro detém todos os 

significantes e signos de linguagem (LAURENT, 1997). Embora Lacan não tenha fornecido 

um conjunto que formalizasse a definição de sujeito e de Outro, antes mesmo da articulação 

entre estes, ele indica que o sujeito que cai no mundo cai como um conjunto vazio, enquanto 

o Outro é aquele provido de sentido e pode ser abreviado dessa maneira: S1  → S2 

(LAURENT, 1997, p. 36-37). Para representar ambas as definições, segue a figura abaixo: 

 

      Na articulação entre o sujeito
17

 e o Outro, Lacan ([1964] 1979) dispõe de um esquema a 

partir das operações lógicas de “união” e “interseção”, no intuito de explicar sua teoria: 

 

 

 

      Nesse esquema proposto por Lacan, o conjunto do ser se opõe ao conjunto do sentido. O 

                                                           
17

      Todas às vezes que o leitor encontrar nesses escritos a expressão sujeito, este que cai no mundo pré-

existente, faça a leitura entendo que este é o ser criança. 
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conjunto do sentido refere-se ao campo do Outro, sendo este o lugar onde localiza a cadeia do 

significante. Em outras palavras, o sujeito apropria-se do S1 (significante um) do Outro e dele 

faz uso para representar junto a outros significantes S2 (significante dois), Sn (significantes 

sucessivos) (LAURENT, 1997). O S1 é a instância diferenciada que retira o sujeito do real 

vazio, dando-lhe um nome, fazendo advir enquanto sujeito (LAURENT, 1997).  

      O sujeito então é este que surge na hiância entre o significante primeiro e o sentido, por 

isso que a condição de ser sujeito é ser barrado, dividido (SOLER, 1997b). Por essa razão que 

Lacan, baseado em Freud, irá subverter o sujeito cartesiano (SOLER, 1997b). Se René 

Descartes anuncia no seu cogito que o sujeito existe porque pensa, portanto o sujeito é mestre 

da sua consciência, Lacan dirá que o sujeito é onde não lhe é dado pensar, portanto é escravo 

do pensamento inconsciente, é “sujeito assujeitado pelo efeito da linguagem”, “subvertido ao 

sistema de significantes” (SOLER, 1997, p.55). 

      Entretanto, da mesma forma que o significante faz advir o sujeito na criança, ele também 

o apaga (LACAN, [1964]2008). Para isso acontecer, basta que a criança escolha o sentido que 

é dado pelo Outro, daí então o sujeito deixa de ser falta (LACAN, [1964]2008). Todavia, 

Lacan ([1964] 2008) não menciona aqui a falta que anima o sujeito, essa impulsiona o sujeito 

a buscar (LACAN, [1964]2008). Da falta que nos fala Lacan ([1964] 2008) é a que provoca o 

esvaecimento do sujeito, a qual ele denominou afânise. Se a criança faz a escolha por essa via, 

pela via do sentido do Outro, ela escolhe a via da alienação (LACAN, [1964]2008).  

      A alienação corresponde ao fato de que a criança, essa que é sujeito pela condição de ser 

dividida, ainda não tem identidade, portanto, identifica-se com algo que está inscrito no lugar 

do Outro, ou seja, da mãe (LAURENT, 1997). Uma vez alienada, a criança petrifica-se ao 

significante-mestre, perdendo assim, uma parte de seu ser. “Seria como se a criança estivesse 

morta ou lhe fosse ausente a parte viva de seu ser que contém seu gozo” (LAURENT, 1997, 

p. 38).  
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      Mas de qualquer modo, a criança ainda assim precisará se alienar ao Outro, a este a quem 

ela respeitará e buscará seu reconhecimento (LAURENT, 1997). A explicação para essa 

alienação necessária da criança frente ao Outro é buscar através do significante do Outro um 

sentido (LAURENT, 1997). Por ser uma operação necessária da criança, Lacan (LACAN, 

[1964]2008) dirá que é ela então uma escolha forçada do sujeito, assim Lacan (LACAN, 

[1964]2008) denomina essa escolha de vel da alienação. 

      Do contrário, sem se alienar, a criança ficaria no sem-sentido (non-sense) ou em silêncio, 

o sujeito seria foracluído
18

 (LAURENT, 1997). Para explicar a operação de alienação, Lacan 

([1964]2008) desenvolve um esquema calcado nos círculos de Euler
19

: 

 

 

 

 

                                                           
18

 O termo foraclusão advém do alemão Verwerfung, foi introduzido por Lacan para designar o modo como se 

estrutura a psicose. Para Lacan, a foraclusão seria o mecanismo específico da psicose que consiste na rejeição de 

um significante fundamental para fora do universo simbólico do sujeito. Essa rejeição ao significante 

fundamental corresponde à escolha do sujeito ao negar a alienação ao Outro. Para Lacan, o significante 

foracluído não pertence ao inconsciente, embora retorne ao real em forma de alucinação ou delírio presente na 

fala e percepção do sujeito. Se não pertence ao inconsciente não deve ser considerado recalque 

(ROUDINESCOU, 1998). 

19
      Leonhard Euler foi um importante matemático suíço conhecido por sua análise matemática ao usar 

diagramas para representar os silogismos. De Euler, Lacan empresta os diagramas de círculos para analisar, por 

meio da lógica matemática, a relação entre o sujeito e o Outro. 
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      Para explicar a operação de separação, Lacan (LACAN, [1964]2008) se propõe a buscar a 

etimologia do próprio vocábulo de origem latina separare que significa desunir, dividir, 

apartar. Ao fazer uma escanção da palavra original, Lacan ([1964]2008) observa que se 

parare é o mesmo que parir a si mesmo. Com essa expressão, Lacan ([1964]2008) marca a 

escolha da criança se articular ao Outro sem sacrificar todo o seu ser, mas, apenas uma parte. 

A parte sacrificada é aquela que corresponde ao objeto a, já a outra preservada corresponde à 

porção na qual a criança constituirá sua subjetividade (LACAN, [1964]2008), podendo ela, 

engendrar, no seu ser, o seu próprio gozo (LAURENT, 1997). A operação de separação pode 

ser assim representada: 

 

 

 

      Trazendo fragmentos do caso Rock para ilustrar a operação de separação, podemos inferir 

que Rock revela seu próprio desejo ao dizer: “minha mãe quer que eu seja médico, mas eu 

quero ser polícia, soldado do exército”. Da mesma forma acontece quando Rock se depara 

com a chegada de um bebê na família, Clara. Nesse contexto, Rock dirá: “Rosa disse que eu 

sou o padrinho de Clara e minha avó disse que eu já cresci e posso tomar conta de Clara”.  

      Para Lacan ([1964] 2008), alienação e separação seriam as duas operações através das 

quais a criança se relaciona com o Outro e então organiza sua fantasia. E se a fantasia 

depende do modo como a criança captura o significante no Outro, então as operações de 

alienação e separação constituem a subjetividade na criança (LACAN, [1964]2008). 
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      5.2 A “ESCOLHA” POR UMA ESTRUTURA NEURÓTICA E UM SINTOMA 

OBSESSIVO 

            Para falar em “escolha” por uma estrutura associada à constituição de subjetividade , 

Lacan ([1964]2008) primeiro pretende anunciar que o sujeito é sempre dividido porque 

perdeu seu objeto de amor e deseja encontrá-lo. Querer buscar, torna o sujeito um ser 

desejante (LACAN, [1964]2008). Essa busca do sujeito é endereçada ao objeto a, a quem o 

sujeito atribui ser o objeto de amor perdido (LACAN, [1964]2008). Como esse objeto de 

amor perdido nunca será encontrado, essa relação entre o sujeito desejante com o objeto a se 

configura na fantasia (LACAN, [1964]2008). 

      Sob este aspecto, Lacan dirá que somos, na fantasia, aquilo que perdemos (GERBASE, 

1987). Para Lacan, todos nós perdemos o nosso objeto de amor, por isso, somos todos 

divididos, seres faltantes (GERBASE, 1987). A diferença a essa falta se dá na forma como 

cada um organiza sua fantasia frente àquilo que perdeu (GERBASE, 1987). Dizer que cada 

um organiza sua própria fantasia implica falar em singularidade para cada sujeito 

(GERBASE, 1987). É neste lugar da singularidade onde se encontra o gozo (GERBASE, 

1987). Mas, mesmo em meio a essa interpretação singular, Lacan defenderá que ainda assim 

existe uma estrutura que enreda toda essa organização da fantasia do sujeito (GERBASE, 

1987). 

      Desde Freud ([1919] 2006) em seu texto Uma criança é espancada. Uma contribuição da 

origem das perversões sexuais, a fantasia na criança determina sua estrutura: perversa, 

psicótica ou neurótica, sendo esta última tipificada em obsessiva ou histérica. Esse enunciado 

de Freud é continuado por Lacan ([1969-1970] 1992) quando diz que todo o sujeito, seja qual 

for sua estrutura, estrutura-se porque é assim que ele organiza sua fantasia. Para Lacan 

([1969-1970]1992, p. 149), essa é a dívida que se paga “àquele que introduz seu signo”.  
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      Partindo dessa proposição, Lacan ([1964]2008, p. 206) anuncia que a criança estaria 

condenada a uma estrutura que ela mesma “escolheu” ter.  A respeito dessa escolha, Lacan 

([1964]2008) dirá que se a criança escolhe se alienar, ela faz a escolha pela estrutura 

psicótica; já, se ela escolhe se separar do Outro, ela faz a escolha por uma estrutura perversa 

ou neurótica.   

      Tratando da estrutura de Rock, podemos dizer que ele faz sua escolha pela estrutura 

neurótica. Fazer tal escolha nada mais é do uma passagem da para se preservar enquanto 

sujeito e constituir sua subjetividade. A exemplo da estrutura neurótica, Ocariz (2003, p. 134-

135) nos revela que: 

As fixações pulsionais determinam os conteúdos das fantasias e a 

instauração da neurose. Em toda a fantasia o sujeito está presente. [...]. 

Sempre há um outro no lugar  de objeto. O sujeito não pode reconhecer-se 

frente ao objeto de seu desejo senão por meio de fantasias [...]. Toda a vida 

do neurótico está em suas fantasias, que procedem de uma organização 

significante que participa de suas relações com o semelhante. O suporte no 

qual se fixa o objeto que causa seu desejo é um ponto ocupado por uma 

fantasia, no qual aparece seu objeto a.  

 

      A autora (2003, p. 135) acrescenta que: 

Os diferentes tipos de neurose podem ser observados no modo de 

organização da fantasia. Cada uma das estratégias aparece como uma 

resposta à questão do desejo do Outro e se manifesta estruturada segundo 

modalidades bem específicas. Mas qualquer que seja a neurose, a fantasia 

permanece como a relação que o sujeito tem como o objeto perdido. 

 

      Para Gerbase (2001) é necessário que o sintoma tome a forma correspondente à sua 

estrutura. No caso de uma estrutura neurótica, Gerbase (2001) anuncia que as formas de 

sintoma podem ser: histeria, obsessão e fobia. Tomando a forma do sintoma desenvolvido por 

Rock, compreendemos que se trata da neurose obsessiva. Essa compreensão coaduna-se com 

os ensinamentos de Freud ao analisar o caso clínico denominado por ele de “Homem dos 

ratos”. O caso refere-se a um jovem senhor de formação universitária que se apresentou a 



82 

 

 

Freud com a queixa de estar sofrendo com ideias obsessivas que teriam se desenvolvido ainda 

na infância, mas que persistiram e se intensificaram nos últimos quatro anos antes desse 

encontro com Freud. Este caso ficou conhecido como um caso de neurose obsessiva. 

      A partir deste caso, Freud ([1909]2006) revela que há uma dificuldade em compreender a 

neurose obsessiva, pois a linguagem obsessiva, esta que é a via pela qual se expressa 

pensamentos secretos, advém de um discurso histérico. Por essa razão é que Gerbase (2001) 

irá dizer que a rigor não se diz discurso obsessivo, pois para este não há discurso, o que há é 

sintoma obsessivo e este só se tornou possível a partir do discurso histérico. Dizer que o 

sintoma obsessivo é uma forma do discurso histérico é atribuir ao sintoma o aspecto de ser um 

sintoma ainda inacabado, um “Work in progress”, um sintoma em construção, não sabendo ao 

certo qual será o seu desfecho, se num sintoma fóbico, histérico ou obsessivo (GERBASE, 

2001, p. 60-67). 

      Voltando ao caso “Homem dos ratos”, Freud ([1909]2006) revela que a partir dos 

fragmentos deste caso pôde extrair os principais aspectos apresentados pelo seu paciente: o 

medo de que algo de ruim pudesse acontecer a duas pessoas que ele mais amava - seu pai e 

uma mulher, os impulsos compulsivos de cortar a garganta com uma lâmina, e por fim, as 

proibições em várias situações da sua vida. Assim, Freud ([1909]2006, p. 193) anuncia que o 

pensar obsessivo aparece como “medos [...] desejos, tentações, impulsos, reflexões, ordens ou 

proibições”. 

      Antes de articular os ensinamentos de Freud ao caso Rock, é importante transcorrer pelo 

romance familiar trazido no discurso do menino. Ainda na entrevista preliminar, Rock 

reproduz o discurso de sua avó a quem ele chama de “vó”: “ quando vai comer tem que lavar 

a mão senão pega bactéria, quando sair do banheiro também senão pega bactéria e depois que 

pega em dinheiro também”. Numa outra sessão, mais precisamente, quando sai da sala de 

atendimento e vai até o banheiro para fazer xixi, Rock abre a porta do banheiro e diz que vai 
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lavar as mãos, em seguida ele dá descarga no vaso sanitário e diz: “minha vó sempre diz para 

eu fechar a tampa quando eu der descarga que é para eu não pegar bactéria”. Em seguida 

Rock acrescenta: “e só sai cuspe quando eu estou sozinho ou com minha vó”. A maneira 

como Rock organiza o discurso da sua avó parece ser um impasse. 

      Agora articulando o caso “Homem dos ratos” aos ensinamentos de Freud a respeito do 

sintoma obsessivo, podemos ilustrar que Rock desenvolve o seguinte esquema para resolver o 

seu impasse: o medo de se tornar vampiro devido às bactérias que pode contrair ao contato 

com as pessoas e para que isso não aconteça é necessário que ele proíba que as pessoas o 

toquem, mas se mesmo assim não puder evitar o contato, terá que lavar as mãos e a cabeça e 

em seguida cuspir, e essa sequência Rock segue compulsivamente.  

      Ainda nos servindo do caso “Homem dos ratos”, podemos tomar uma passagem para 

fundamentar a evidência do caso Rock. Em seu caso clínico, Freud ([1909]2006) relata que o 

seu paciente, ao evocar a mulher admirada, diz: “Gisela, feliz agora e para sempre, amém”. 

Numa repetição compulsiva dessa frase, Freud ([1909]2006) subverte o sentido das palavras 

G-I-S-E-L-A S AMEN e faz a seguinte leitura: Gisela sêmen. A interpretação que Freud 

([1909]2006) faz é que com essa frase, o seu paciente encontra um modo de evitar 

pensamentos libidinosos com a mulher que culminava na prática masturbatória e, somente 

pela via da significação da frase o seu paciente foi capaz de unir o corpo da amada ao sêmen 

deste.  

      Trazendo agora a evidência do caso Rock, tomemos o discurso do menino: “... me 

desculpa, meu Deus, me desculpa, meu Deus, me desculpa, meu Deus”. Assim como no caso 

clínico de Freud, o discurso de Rock durante a análise chega até mim com esse outro sentido: 

MEU CUSPE, MEU DEUS. A interpretação que faço desse discurso é a de que Deus, que é 

um aposto convocado por Rock enquanto o Outro é a aposta confiável endereçada ao Outro 

para que possa extinguir seu ritual obsessivo.  
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      No texto Atos obsessivos e práticas religiosas, Freud ([1907]2006) anuncia que as nossas 

necessidades religiosas denunciam o nosso desamparo no mundo. Assim, Freud ([1907]2006) 

nos faz crer que para aqueles que se expressam por atos obsessivos e são impelidos a uma 

prática religiosa, ainda assim não se afastam do inconsciente, pois para Freud ([1907]2006, p. 

116), a neurose é descrita “como uma religiosidade individual e a religião como religiosidade 

universal”. Para falar desse assunto, Lacan ([1964] 2008) dirá que na neurose, Deus garante 

que o significante funciona, ou seja, ele está com a verdade. Para Lacan ([1964]2008), Deus é 

o próprio inconsciente, sendo assim, ele se manifesta como regulação do desejo do sujeito, 

então, nem tudo será permitido.  

      A fim de definir o sujeito obsessivo, Lacan ([1956-1957]1995, p. 26-27) anuncia que é 

aquele que ocupa o lugar de objeto para o Outro. Para evidenciar o lugar que Rock ocupa para 

o Outro, aparece no seu discurso o: “a culpa é sempre minha, eu sempre faço as coisas 

erradas”. Rock ainda acrescenta: “e minhas mãos estão sujas por causa das pessoas”.  

      Segundo Lacan ([1956-1957]1995), se o sujeito obsessivo se serve de lugar para o Outro, 

nem ele mesmo sabe qual o seu lugar, por isso, ele conduz um jogo no qual se mortifica, mata 

o desejo em si mesmo em função do desejo do Outro. Assim, a fantasia do sujeito obsessivo 

reside na ideia tormentosa de que ele é o objeto exato ao gozo do Outro e, com isso, o sujeito 

obsessivo goza (LACAN, [1956-1957]1995).  

      O que há de singular na neurose, isso que a torna diferente de outras estruturas, é que o 

sujeito se encontra em meio a dois significantes: um significante primeiro S1, que traz um 

novo significante S2 e assim sucessivamente, seguindo numa cadeia de significantes S1  → S2  

→Sn, que vai se desdobrando em identificações imaginárias do sujeito e engendrando o 

sintoma neurótico (LACAN, [1953]1999).  
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      Para mostrar essa cadeia de significantes que estrutura a neurose obsessiva em Rock, 

buscamos no seu discurso os fragmentos de suas livres associações
20

: “eu fiz duas cirurgias de 

hérnia, uma com Dr. Epaminondas que morreu de enfarte e depois com Dr.ª Laila de quem eu 

gosto mais ou menos. Minha avó também fez uma cirurgia no joelho e colocou cinco pinos, 

Bianca quebrou o pé e também colocou cinco pinos, Flávia tem muita enxaqueca e Rosa vai 

ter um neném e eu vou ser o padrinho”; silencia por alguns instantes e depois volta a falar: “e 

minha cabeça parece que vai explodir”; “os sete monstrinhos têm uma cabeça que gira 

quando estão com raiva, mas não tem vampiro”. 

      Em seguida Rock fala da avó: “eu vou para a minha escola, depois, para casa da minha 

avó e a banca”. O pai tenta traduzir o que o filho fala: “é que ele estuda pela manhã, depois 

fica na casa da avó porque minha esposa e eu estamos trabalhando, de lá da casa da avó ele 

vai para a banca”. Neste momento, Rock interrompe o pai e diz, negando com o dedo a 

sequência da sua rotina dita pelo pai e acrescenta: “... e vai para o médico... minha avó diz 

que se não lavar as mãos pega bactéria... e minha mente está cansada de falar de médico, 

assim minha cabeça pira”. 

      Se tomarmos os significantes cabeça e vampiro, talvez possamos fazer uma leitura a 

respeito da enxurrada de significantes: cirurgia, revisão, pinos, ter um neném, que deslizam 

a outro significante, médico. Para Rock, o significante médico remete ao afastamento de 

bactérias, sinônimo de higienização e limpeza, assim, Rock desenvolve seu sintoma que se 

manifesta num modo de agir obsessivo.  

      Assim, o significante VAMPIRO trazido por Rock ainda nas entrevistas preliminares, 

pôde ser lido de forma diferente ao significado metalinguístico. Por esse significado, vampiro 

é uma entidade lendária, imortal, que sai às noites para se alimentar do sangue das pessoas. 

Nem sempre se deve tomar a palavra ao pé da letra, isso Lacan ([1945]1998) irá dizer e a 

                                                           
20

 Todos os nomes mencionados são fictícios. Ver página 22. 
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partir dessa proposição fará da escansão da palavra uma prática nas intervenções analíticas. 

Sobre essa prática, Lacan ([1945]1998) define que é essa uma escuta que se apoia no 

soletramento, na fonematização e na transliteração. 

      Ao propor essa prática para as intervenções analíticas do caso Rock, fez-se uma escansão 

fonêmica da palavra que é também um significante: VAM-PIRO.  Dessa escansão, o fonema 

PIRO foi tomado no sentido de piro, do presente indicativo do verbo pirar, sendo possível 

escutar de Rock o medo de pirar a cabeça que o faz então ter medo se tornar vampiro. 

      Uma vez instalado o sintoma, o que se espera do tratamento analítico com crianças é que 

esta possa construir sua própria fantasia, distanciando-se da fantasia própria do Outro. Isso 

difere a fantasia da criança da fantasia do adulto, consequentemente do término da análise 

para cada um deles. No tratamento com o adulto o que se espera é que este se aproxime do 

significante primeiro S1, ao núcleo do ser do sujeito, a fim de que possa interromper a cadeia 

de significantes, ou seja, o desdobramento do sintoma (LACAN, [1953]1999). O 

reconhecimento do S1 pelo sujeito não implica eliminação do sintoma que se desdobra dessa 

cadeia de significantes, mas sim, identificação do sujeito pelo seu próprio sintoma (LACAN, 

[1953] 1999).  

       Entretanto, na direção do tratamento com crianças não se espera a identificação do sujeito 

com seu sintoma porque a criança não é capaz de reconhecer a falta do Outro, portanto, não é 

capaz de se reconhecer como desejo do Outro (LACAN, [1956-1957]1995). O que se espera 

então no tratamento com criança é que na análise a criança possa construir a sua própria 

fantasia sobre a falta do Outro (LACAN, [1956-1957]1995). Assim, a criança não estará mais 

incluída como objeto a, como objeto-causa da fantasia do Outro, como o alvo do gozo do 

Outro, mas sim, como sujeito que consente com sua falta-a-ser (LACAN, [1956-1957]1995). 

Só a partir da construção da própria fantasia da criança que o sintoma poderá então ser 

transformado, posto que não se elimina (LACAN, [1956-1957]1995). Isso implica dizer que 
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se Rock constrói no tratamento analítico sua própria fantasia para dar conta do sintoma que 

ele desenvolve, é porque ele faz do sintoma a sua marca singular, isso que é Rock, portanto é 

isso que constitui a sua subjetividade. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

      A minha prática enquanto psicóloga referendada pela psicanálise fez nascer o interesse em 

pesquisar o sintoma da criança. Deixando-me guiar por esse interesse o faço ação quando 

tomo fragmentos de um caso clínico para essa investigação. O caso clínico referenciado tratou 

de um menino de cinco anos, chamado aqui por Rock (nome fictício), que fora trazido a mim 

pelos pais com a queixa de que estaria apresentando um ritual de limpeza que culminou na 

classificação nosográfica - TOC (transtorno-obsessivo-compulsivo) emitida por um 

neuropediatra que havia encaminhado a criança para um Centro de tratamento especializado 

neste tipo de transtorno. Rock fora encaminhado a esse Centro para lhe ser melhor prescrita 

uma medicação. Essa intenção parte do médico, mas chega até mim pelo discurso do pai de 

Rock. 

      Se Rock chegou a mim, pude eu, em consultório privado, tratar do seu sintoma tomando 

por base a teoria psicanalítica. Mas, levar a análise deste caso para além do consultório foi o 

interesse que engendrou essa pesquisa. Assim, já nesta pesquisa fiz a minha primeira escolha: 

lançar mão da célebre “Nota sobre a criança” de Lacan para falar do sintoma da criança. Uma 

escolha forçada, como diria Lacan, isso porque essa nota seria indispensável ao falar desse 

tema. Dessa forma, tratar do tema do sintoma da criança à luz da psicanálise referendada por 

Lacan ([1969]2003, p. 369) é partir do ponto que “o sintoma da criança pode representar a 

verdade do casal ou algo da subjetividade materna”. Essa proposição foi o marco desta 

pesquisa e dela fez emergir o meu primeiro grande desafio: se a criança é um sintoma então o 

sintoma é do casal parental ou somente da mãe, mas se a criança não é sem o Outro, como 

dizer que o sintoma que ela faz não tem participação do casal parental ou da mãe?  Ser ou 

fazer um sintoma, eis a questão! 
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      Para vencer esse primeiro desafio e avançar nesta pesquisa, compreendi que se a criança 

faz um sintoma é porque ela sofre da sua própria fantasia. Em torno da noção de fantasia, parti 

do pensamento inaugural legitimado por Freud ([1900]2006) através do qual ele interroga 

acerca do sofrimento psíquico e como resposta ele obtém a articulação entre o inconsciente, a 

psicopatologia e a sexualidade.  

      De Lacan (LACAN, [1966]1998), parti daquilo que ele anuncia a respeito da fantasia, de 

que ela se engendra da interpretação que a criança faz do mistério do desejo do Outro. Vale 

lembrar que o inconsciente torna evidente que a criança se serve da linguagem e dela sofre 

seus efeitos. Isto posto, discorri que a psicanálise entende que se a criança manifesta um 

sintoma é porque ela está em vias de constituir sua subjetividade. Isso implica dizer que o 

sintoma não deve ser pensado como desordem ou doença. Pensar o sintoma enquanto 

desordem ou doença é pensar sob a ordem do discurso regido pelos manuais descritivos das 

classificações nosográficas DSM e CID. 

      A pesquisa então seguiu na direção do tratamento dado ao sintoma da criança para além 

da descrição e classificação dos fenômenos que a criança manifesta.  Fazendo dessa direção 

uma via crítica, a pesquisa criou o silogismo: a clínica descritiva e classificatória reconhece o 

sintoma da criança como desordem ou doença, logo, o trata. E a partir deste se propôs a 

responder a seguinte questão investigativa: se para a psicanálise, o sintoma da criança pode 

engendrar constituição de subjetividade, fato que torna o sintoma transitório, porque a criança 

deve ser tomada em tratamento psicanalítico? 

      A resposta a essa questão foi trazida a partir dos fragmentos do discurso de Rock. 

Contudo, a pesquisa examinou o tratamento dado ao sintoma da criança, considerando que no 

processo de constituição da subjetividade, o sintoma pode ser considerado uma expressão de 

singularidade. E de modo mais específico, analisou o discurso de Rock e o discurso dos seus 

pais acerca do sintoma que ele apresentava; identificou o lugar ocupado pelo sintoma de Rock 
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nos campos discursivos da psicanálise e da clínica descritiva e classificatória; por fim, 

investigou o sintoma de Rock como recurso para que ele pudesse constituir sua subjetividade.  

      A tarefa posterior dessa pesquisa foi trazer o discurso de Rock e fundamentá-lo na teoria 

psicanalítica em Freud e Lacan. Para essa tarefa, a pesquisa iniciou do início, leia-se, com a 

entrada de Rock na clínica psicanalítica. Desse momento, a pesquisa extraiu dados das 

entrevistas preliminares os quais evidenciam que o sintoma de Rock não veio pronto e 

encerrado na classificação nosográfica TOC, ao invés, o seu sintoma foi sendo construído em 

meio ao discurso de Rock. Sob esse aspecto, a queixa com a qual ele chegou à clínica, que foi 

esta a demanda dos pais, por si só não se bastou para ter sido tomado em tratamento, de 

maneira que, a análise só se deu porque foi constituída uma questão da causa de Rock, a 

questão de ter medo de se tornar vampiro. Se essa questão advém é porque tem algo que a 

engendra. Desvelar o que a engendrou foi a implicação dessa pesquisa. 

      Todavia, essa pesquisa tornou evidente que crer numa questão de causa não é o suficiente 

para se dá uma análise. Além disso, e não menos importante, é preciso que se instaure um 

suposto saber acerca do sintoma. Isso Rock faz ao dizer: “eu quero parar com esse negócio” e 

atribui esse saber a mim quando eu intervenho: “que negócio?”. E ele responde: “você sabe, 

esse negócio de vampiro”. E se eu nomeio “esse negócio de vampiro” como um sintoma, é 

porque Rock dá a entender que isso lhe causa sofrimento. Pelo estatuto de sofrimento, dor, 

mal-estar, se assim o diz a criança, isso já se perfaz sintoma, portanto, o sintoma da criança 

deve ser tomado em tratamento pela psicanálise. Nesta perspectiva Bittencourt (2011, p. 93) 

dirá que “é através do discurso da criança sobre seu próprio sintoma de onde a psicanálise 

deve operar, para tanto, faz-se necessário que a criança queira saber sobre o seu sintoma”. 

Esse é o momento em que se instaura a transferência.  
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      Com esses esclarecimentos, a pesquisa pôde inferir que o sintoma de Rock é o que há de 

analisável. Nessa análise, o sintoma apontou para a “escolha” de uma estrutura neurótica 

obsessiva. E se faz parte de sua estrutura, logo, não deve ser extirpado, retirado como se fosse 

uma desordem ou doença. Para o sintoma que foi tomado nesta pesquisa, Soler (1993) 

assevera que sintoma é o que há de mais real nas pessoas, consequentemente, com ele se goza 

(LACAN, [1953]1999).  

 

O gozo seja demasiado vivo no excesso de sofrimento como na frustração de 

satisfação, as condições do desencadeamento da neurose estão reunidas. Já 

sabemos que a neurose consiste em tentar a qualquer preço, resolver as 

dificuldades atuais com o gozo, de acordo com o modo pelo qual o sujeito o 

abordou [...] sempre com a finalidade de dar mais uma vez ao falo 

anacrônico um pouco de brilho. (SAURET, 1998, P. 41) 

 

      Assim, nesta pesquisa a concepção de gozo foi esclarecida, embora se deu uma 

importância maior ao gozo do neurótico obsessivo, este que engendra Rock. Este foi 

explicitado como gozo dado pelo lugar de objeto que o sujeito ocupa em relação ao Outro. 

Tudo isso não passa de uma invenção do seu imaginário que se enreda a partir da significação 

suposta ao desejo do Outro. Neste sentido, a pesquisa enveredou-se pelo lugar do tratamento 

do sintoma pela psicanálise e explicitou que é seu objetivo maior possibilitar que a criança 

faça a travessia de sua fantasia, encontrando a partir do seu gozo o seu próprio desejo, e, 

consequentemente, furtando-se de se sacrificar pelo desejo do Outro. Para essa explicação, a 

pesquisa se valeu das operações de alienação e separação descritas e ilustradas em matemas 

por Lacan. 

       Por fim, conclui-se que se tomássemos o fenômeno que aparece no ritual de limpeza de 

Rock como ponto de partida para tratar o sintoma da criança, estaríamos condenados à 

igualdade do ser, então todos os sintomas seriam tratados da mesma forma. Essa igualdade só 

existe no momento exato ao nosso nascimento, pois todos nós temos a predisposição para 
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adentrar à linguagem, então somos vassalos dos significantes, porém, a maneira como a 

criança escreve seu texto, a torna um sujeito singular, texto esse que é diferente entre os 

demais.  

      Não obstante Rock também escreveu o seu texto, com o seu sintoma, com o seu ritual de 

limpeza e o medo de se tornar vampiro, desenvolvendo assim uma neurose obsessiva. Tudo 

isso fora escrito com o fim último, o que leva à constituição de sua subjetividade. E por que 

Rock é tomado para tratamento se o sintoma aparece para lhe resolver algo? Por que, com 

esse sintoma, o sintoma que ele faz, ele diz sofrer, então algo nele precisa ser resolvido.  
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