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Editorial

Em setembro de 2013, na cidade de Armação de Búzios, rea-
lizamos a primeira Jornada sobre psicanálise com crianças do 

Fórum do Campo Lacaniano do Rio de Janeiro. Seu tema/título 
“Autismo, um debate atual: o sujeito em pleno direito” teve o pro-
pósito de escutar o que a psicanálise e os psicanalistas têm a dizer 
sobre os espinhosos temas do autismo e da debilidade. O sucesso 
do evento serviu-nos de inspiração para darmos prosseguimento 
e, desde então, temos realizado uma jornada a cada ano, de modo 
que, em 2017, realizaremos a “V Jornada de Búzios”, como ela pas-
sou a ser resumidamente designada. 

Nas três primeiras Jornadas, convidamos, a título de conferen-
cista, um colega de outro Fórum do Campo Lacaniano do Brasil 
de reconhecido saber sobre o tema que abordaríamos. Assim, em 
2013, contamos com a participação de Luís Achilles Rodrigues 
Furtado, de Sobral, no Ceará, que nos presenteou com o lança-
mento de seu livro Sua majestade o autista: fascínio, intolerância 
e exclusão no mundo contemporâneo. No ano seguinte, recebemos 
Zilda Machado, do Fórum de Belo Horizonte, e, no terceiro ano, 
Ana Laura Prates Pacheco, do Fórum de São Paulo. A conferência 
de Zilda Machado foi intitulada “Psicanálise com crianças: de-
manda, desejo e gozo” e abre este número especial de Folhetim, 
todo ele dedicado a divulgar trabalhos apresentados nas Jornadas 
de Búzios. 

De 2013 a 2016, a “Jornada de Búzios” aconteceu sempre no 
mês de setembro, mas em 2017 será diferente, porque, em se-
tembro, o Rio de Janeiro sediará a II Jornada Interamericana da 
Escola, o II Simpósio Interamericano da IF e o XVIII Encontro 
nacional da EPFCL-Brasil. A V Jornada de Búzios acontecerá, 
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portanto, nos dias 01 e 02 de dezembro, no centro de convenções 
da Pousada Pérola, sob a coordenação de Vera Pollo, Elisabeth da  
Rocha Miranda e Maria Vitória Bittencourt. Terá como tema  
“O real infantil na clínica psicanalítica” e será realizada em conjunto  
com a XIX Jornada de Formações Clínicas do Campo Lacaniano 
do Rio de Janeiro.

Da infância ao infantil, título que escolhemos para esta edição, 
vem nos lembrar que o ato analítico faz surgir o infantil em cada 
sujeito, pois, como asseverou Freud, a sexualidade nos seres falan-
tes é sempre infantil. Enquanto psicanalistas, temos a tarefa de 
reinventar a psicanálise a cada sessão e de dar provas de nossa clí-
nica por meio de elaborações que giram em torno da teoria. Zilda 
Machado parte da “experiência de satisfação”, tal como Freud a 
elabora em 1895, para cernir o nascimento do desejo indestrutível 
e o real do gozo. Ela nos recorda que o tratamento de uma criança 
implica necessariamente o enlaçamento da demanda, do desejo 
e do gozo de várias subjetividades. Logo, saber lidar com essas 
vicissitudes é o que faz a diferença na sustentação da transferência, 
permitindo a continuidade do tratamento da criança. 

Em torno da teoria, o trabalho de Consuelo Pereira de Almeida,  
“O que se transmite da infância ao infantil”, retoma o mito de 
Édipo com Lacan e o ilustra com o tratamento de um sujeito que, 
ao fazer uma escolha, acaba caindo na armadilha de sua própria 
verdade. O texto de Vera Pollo, “O sujeito e seus objetos”, parte da 
constatação de que o vocábulo “objeto” apresenta uma abrangên-
cia conotativa de largo espectro na teoria psicanalítica, pois suas 
significações se estendem de das Ding, objeto coisa sem nome 
e sem imagem, até os gadgets, objetos-prontos-para-o-gozo no 
discurso do capitalismo. Ora, é justamente em torno de um gadget, 
um brinquedo eletrônico cujo nome é Pokémon Go, que Sheila 
Abramovitch se detém para indagar o que quer uma criança. Ela é 
de opinião que a criança contemporânea pede ao analista que en-
tre no discurso globalizado, e isso a leva a se perguntar como ouvir 
significantes para além das tecnologias. Sheila, todavia, conclui 

que, além ou aquém do mais sofisticado brinquedo, uma criança 
quer mesmo é um lugar no desejo dos pais. Em seguida, sob o 
sugestivo título de “Alice no país das maravilhas, ou não”, Maria 
Anita Carneiro Ribeiro argumenta de forma contrária à tendência 
de classificar como “pedofilia” o amor de Lewis Carroll por Alice 
Liddell, a menina de 11 anos que aparece em suas fotos. Nádia 
Afonso de Souza Martins discorre sobre as diferenças entre o “to-
temismo positivo” do Pequeno Homem-Galo e o “totemismo ne-
gativo” do Pequeno Hans, articulando-os aos complexos de Édipo 
e de castração. Na sequência, debruça-se também sobre o estudo 
dos rituais totêmicos apresentados por Freud em “Totem e tabu”. 
Adiante, Sheila Abramovitch apresenta uma pesquisa de campo 
realizada à luz da psicanálise no Ambulatório de Psiquiatria da 
Infância e da Adolescência do Hospital Universitário Pedro Er-
nesto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Por 
constatar que a violência é o principal evento traumático envolvi-
do nos transtornos psiquiátricos da infância, ela indaga o que deve 
acontecer para que um evento físico se torne um trauma psíquico, 
e recorre aos textos finais de Freud para interpretar o fracasso de 
muitos tratamentos de criança e a impossibilidade de educar a 
pulsão. Encerrando a série dos trabalhos mais teóricos, Vera Pollo 
rastreia as principais colocações de Lacan sobre o que sucede ao 
infans, desenvolve o conceito lacaniano de lalíngua e ilustra seu 
texto com fragmentos de falas de diferentes crianças, para concluir 
que o ego que James Joyce constrói, possibilitando-lhe a amarra-
ção do nó, desvela seu uso muito particular de lalíngua. 

Em Homenagem a Jenny Aubry, Maria Vitória Bittencourt 
lembra-nos primeiramente que a pequenina joia de Lacan a que 
nos referimos sob o título de “Nota sobre a criança”, cuja riqueza  
está bem longe de já ter sido suficientemente extraída, tinha 
um destinatário bem preciso: a psiquiatra e psicanalista francesa  
Jenny Aubry. O trabalho inovador de Jenny Aubry, tanto na ins-
tituição Fondation Parent de Rosan, quanto no Hôpital des En-
fants Malades, é considerado momento de abertura para o lugar 



1312 FOLHETIM, Rio de Janeiro, ano XIV, n. 13, dez. 2016, p. 9–13Editorial

EDITORIALEDITORIAL

do psicanalista na instituição e para o tratamento possível da 
criança psicótica.

Na seção intitulada A clínica do sujeito com crianças e adolescen-
tes, Maria Helena Martinho narra o caso de João, um menino de 
sete anos que relata à analista uma sucessão de guerras interplane-
tárias, lutas e desafios entre o bem e o mal. Em transferência, ele 
é levado a trabalhar a relação entre o sexo e a morte. O texto de 
Edna Chernicharo descreve o tratamento de uma moça que, no 
início, mais parecia “uma criança de vinte anos”, pois ela “se apre-
sentava tal qual o boneco do ventríloquo, um sujeito ‘oco’ cujo cor-
po é manipulável e articulado por um Outro que fala atrás dele”. 
No entanto, a tomada da debilidade como um significante e a 
aposta na emergência do dizer produziram os melhores resultados, 
possibilitando que, enquanto sujeito, ela enunciasse seu desejo de 
separação nos termos de “Eu não sou boba.” E, como afirma Edna, 
a “debilidade” era, na verdade, um significante do desejo obscuro 
da mãe. Elisabeth da Rocha Miranda descreve o percurso analí-
tico de uma menina cuja mãe dizia ter nela “uma parceira de ver-
dade”, enquanto a primeira vivia em intensa angústia e referia-se  
à mãe nos termos de “ela era tudo para mim.” No decorrer da 
análise, o relato de um sonho opera uma importante virada e a 
pequena analisante começa a construir seu romance familiar.  
Na sequência de artigos clínicos, em “O menino, o lixo e a letra 
proibida”, Vanisa Moret Santos discute hipóteses diagnósticas de 
um menino de 13 anos encaminhado para tratamento pelo Con-
selho Tutelar. Ela indaga e responde à questão “tratar-se-ia de um 
histérico gentil e sedutor ou de um perverso encantador com seus 
truques e magias?” Na conclusão dessa parte clínica, Geisa Freitas 
discorre sobre as sessões de uma jovem de 17 anos que, em seu en-
contro com o real do sexo, teve o desejo aflorado pelo namoro da 
mãe, mas não sabia como servir-se de seu próprio corpo.

Na seção Resenha, Mayla Di Martino escreve sobre o livro Fu-
gir para adiante: o desejo do analista que não retrocede ante as crianças, 
de Pablo Peusner. “Fugir para adiante” é, antes de tudo, fugir da 

pergunta sobre a culpa dos pais, mas é também fugir do circuito  
de sabedoria que caracteriza o “eu”, e seguir, não sem espanto, em 
direção à “linguagem como causa”. Mayla ressalta a leveza do esti-
lo de Peusner, que expõe a diferença entre estar submetido à estru-
tura significante e estar submetido à organização holofrásica da 
linguagem, dois modos de estar no mundo. Ressalta também que 
o autor articula o sintoma na criança àquilo que não se encaixa na 
estrutura da linguagem, isto é, à desproporção entre as posições 
sexuadas na linguagem (homem e mulher), de que trata Lacan 
em seu O Seminário, livro 20: mais, ainda, nos anos de 1972 e 1973. 

“O sofrimento das crianças é a desproporção”, prossegue Mayla 
citando Peusner, e as entrevistas com pais e parentes são uma  

“batalha necessária”, para que haja “influxo analítico” sobre eles.
Boa leitura para todos.

Bela Malvina 
Vera Pollo
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Demanda, desejo e gozo 

na psicanálise com crianças1

Zilda Machado

Resumo
O presente trabalho faz uma articulação entre demanda, desejo e gozo na subjetividade 
da criança e de seus pais. A autora parte da experiência de satisfação e das marcas indelé-
veis deixadas no psiquismo humano pela “coisa materna”, e não só sobre a subjetividade  
da criança. Saber lidar com a complexidade dessa trama é a maneira de se sustentar a 
análise para uma criança, permitindo-lhe alcançar o que ela já iniciara com a construção 
do sintoma que a levou ao analista. 

Palavras-chave: Demanda. Desejo. Gozo. Sintoma. Subjetividades.

Em “Projeto para uma psicologia científica”, Freud constrói 
um mito denominado por ele de “experiência de satisfação” 

(1895, p. 421). Acompanhando-o ali, podemos cernir o nascimento 
do desejo indestrutível e o real do gozo para o ser falante. 

Ao ser atormentado pela excitação interna, pelas tensões de 
fome e frio, pressionado pelo desprazer experimentado, o infans é 
levado a debater-se e a gritar por meio de uma descarga motora. 
Ele é acolhido pelo Outro primordial, que traduz seu grito em 
uma verdadeira demanda, um pedido de algo. Assim, a mãe (ou 
quem lhe faça a função) interpreta o grito: “Ele está com fome, 
está me pedindo para alimentá-lo”, e se põe a atendê-lo. Desta 
forma, a mãe transforma o grito em pedido, em demanda. Ela 

1 Texto apresentado na II Jornada de Psicanálise do Fórum do Campo Lacaniano 
do Rio de Janeiro, realizada no Centro de Convenções do Hotel Atlântico Búzios, 
na cidade de Armação de Búzios, em setembro de 2014.
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decide a significação: “Não é grito, é fome”. A seguir, partirá dela 
própria uma demanda: a de que a criança agora concorde, aceite 
a interpretação que ela deu e se deixe alimentar. Aceitar esta in-
terpretação é alienar-se ao Outro que diz ao infans o que ele quer, 
mesmo sem o saber. 

Trata-se de uma tese radical, na qual se demonstra o nasci-
mento do sujeito no Simbólico. Freud fala em Bejahung, afirma-
ção, e Ausstossung, expulsão. Em seu texto “A negativa” (1925), ele 
se refere a uma afirmação primordial que assimila ao aparelho psí-
quico a posse de uma coisa ou atributo que forja sua representa-
ção. Mas nem todo o percebido será assimilado, há também uma 
expulsão primordial. Algo se destaca do aparelho, marcando-o  
com uma falta. 

Lacan tratará a questão em O Seminário, livro 2: o eu na teoria 
de Freud e na técnica da psicanálise, mostrando o que poderíamos 
traduzir como o nascimento do simbólico, o “sim” que é dado ao 
significante. 

O poder de nomear os objetos estrutura a própria percepção.  
O percipi do homem só pode manter-se dentro de uma zona de 
nominação. É pela nominação que o homem faz subsistir os ob-
jetos numa certa consistência. [...] O nome é o tempo do objeto 
(Lacan, 1954–5, p. 215).

Mediante a intervenção do Outro primordial, o infans, ao ter 
o mal-estar aplacado, experimenta uma sensação de satisfação que 
o marcará indelevelmente. Recebe o banho de língua que libidi-
niza seu corpo e o convoca à fala. No psiquismo ficarão, portanto, 
traços tanto da satisfação experimentada quanto do objeto que lhe 
proporcionou tal experiência. Com essa primeira marca, perde-se 
a bússola do instinto que orienta o reino animal. A partir daí, toda 
e qualquer necessidade do ser humano, ser falante, terá de passar 
pela palavra, pelo desfiladeiro significante. Por isso, Lacan inscre-
ve a demanda no matema da pulsão: S ◊ D. 

Em um segundo tempo, quando a excitação, seguindo o la-
tejar da vida pulsional, surge novamente, há um reinvestimento 
automático dos traços mnêmicos da satisfação, e estes, também de 
maneira automática, procuram a imagem mnêmica do objeto que 
causou tal experiência. O objeto inscreve-se na estrutura como 
perdido, jamais encontrável. Inscreve-se, portanto, não o objeto 
do desejo, mas o objeto como causa de desejo. Desejo e gozo estão 
assim constituídos, apontando-se o nascedouro da compulsão à 
repetição na tentativa de reativar a experiência perdida. 

O desejo é o movimento em direção a essa satisfação perdida 
que se busca reencontrar. De um lado, ele provém do efeito da lin-
guagem que deixa uma hiância aberta no coração do ser, um vazio 
no significado. Não há palavra que atinja o grão da coisa. Como nos 
aponta Lacan em “A direção do tratamento e os princípios de seu 
poder”, por um lado, “ele é o rastro inscrito do transcurso e como 
que a marca do ferro do significante no ombro do sujeito que fala” 
(1958a, p. 636); por outro, o desejo provém do broto da “tendência 
ferida”, do resto do vivo que permanece como consequência da des-
naturação do humano pela linguagem. Por isso Lacan diz também 
que “o desejo é a metonímia do ser no sujeito” (Lacan, 1958–9, p. 31).

O desejo é o investimento que o traço mnêmico da excitação 
dirige à imagem mnêmica do objeto, um desiderium. E Lacan aponta: 

“Eis o desejo essencial” (1959–60, p. 86) – o desejo incestuoso – justa-
mente porque a mãe ocupa o lugar da Coisa, de das Ding. O desejo, 
pois, tem como matriz o investimento que se dirige à “Coisa mater-
na”, o objeto primordial que o causa, deixando no psiquismo uma 
marca indelével que põe o aparelho psíquico em movimento na busca 
de reencontrá-lo. Desejo fadado à insatisfação, pois, como nos ensina 
Lacan, “o desejo pela mãe não poderia ser satisfeito, pois ele é o fim, o 
término, a abolição do mundo inteiro da demanda, que é o que estru-
tura mais profundamente o inconsciente do homem” (1959–60, p. 87). 

Já o gozo é a satisfação experimentada que deixa uma marca in-
delével para o sujeito em um traço, o traço unário, um (S1). Marca da 
experiência, do acontecimento corporal que é a irrupção de um gozo. 
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O gozo deixa a marca psíquica “ou de um trauma ou de um prazer 
especial” (Soler, 2011, p. 17), marca que comemora uma satisfação ex-
perimentada e perdida, jamais reencontrável. Ela, a satisfação, mar-
ca a nomeação que está implicada no nascimento do sujeito, pois  

“o dito primeiro decreta, legifera, sentencia, é oráculo, confere ao ou-
tro real sua obscura autoridade” (Lacan, 1960, p. 822). Marcas que te-
cerão o texto inconsciente no pergaminho do corpo, lugar que Lacan 
aponta como sendo o do Outro. “Esse lugar do Outro não deve ser 
buscado em parte alguma senão no corpo, onde ele não é intersubje-
tividade, mas cicatrizes tegumentares” (Lacan, 1966–7, p. 327).

Essa marca, o traço unário, inaugura também a compulsão à 
repetição como tendência a buscar, tentativa de reencontrar essa 
experiência e resgatar o gozo experimentado. Contudo ela leva 
sempre à “cifra de diferença”, pois a estrutura impõe um fracasso, 
uma impossibilidade de reproduzi-la. Constituir-se como um ser 
falante é perder gozo. A castração quer dizer que a perda já está 
posta de saída. Como diz Colette Soler, “o traço unário afeta o 
gozo de uma perda. E o que é perdido? É o gozo original, não 
marcado. Então a repetição não é retorno do passado, ela é perda 
de passado” (2011, p. 18). É perdido o gozo da Coisa, gozo de das 
Ding, que resta como a marca de uma cifra.

Portanto, demanda, desejo e gozo são constituídos a partir 
“da mãe, na medida em que ela ocupa o lugar da Coisa, das Ding” 
(Lacan, 1959–60, p. 86). Constituição que, para cada sujeito, vai 
marcando indelevelmente uma interdição: a lei primordial que é a 
lei da interdição do incesto.

O que encontramos na lei do incesto situa-se como tal no nível 
da relação inconsciente com das Ding, a Coisa. [...] É na própria 
medida em que a função do princípio do prazer é fazer com que 
o homem busque sempre aquilo que ele deve reencontrar, mas 
que não poderá atingir, que nesse ponto reside o essencial, esse 
móvel, essa relação que se chama a lei da interdição do incesto 
(Lacan, 1959–60, p. 87–8).

Lacan nos diz que esse é o motivo pelo qual essa Lei, a lei 
fundamental que inaugura a cultura e separa o ser falante da natu-
reza, não precisou compor os dez mandamentos. Os dez manda-
mentos são “a condição de toda vida social. [...]. Passamos nosso 
tempo violando os dez mandamentos, e é justamente por isso que 
uma sociedade é possível” (Lacan, 1959–60, p. 89). Já a Lei da 
proibição do incesto é de outra ordem, ela é da própria dimensão 
do recalque originário, pois a interdição do incesto, a manutenção 
da distância entre o sujeito e das Ding, “não é outra coisa senão a 
condição para que a fala subsista” (Lacan, 1959–60, p. 89). 

Tratar então de demanda, desejo e gozo na psicanálise com 
crianças é ir ao coração da psicanálise. A grande variável que espe-
cifica a psicanálise com crianças é justamente a presença dos pais 
no endereçamento de um pedido de ir ao encontro do analista.  
E resta sempre, como uma questão ética, o ato de receber como 
analisante a criança, isto é, um sujeito de pleno direito, alguém 
que ainda está vivendo o tempo da infância. 

Para que a análise tenha continuidade, embora seja neces-
sário haver a demanda do sujeito que foi trazido pelos pais, sua 
vinda já os implica. Há especificidades. Ele é levado pelos pais ao 
consultório do analista, porém ele, mais do que isso, é levado a se 
constituir como um sujeito, tendo como referência tudo o que se 
desenrola no campo do Outro. É o que nos diz Lacan no texto 

“De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psico-
se” (1958b). Tudo o que se desenrola no campo do Outro deve ser 
entendido como tudo aquilo que se desenrola enquanto discurso, 
ninho com que cada humano acolhe seu filhote. 

Dar tratamento a uma criança implica o enlaçamento da de-
manda, do desejo e do gozo de várias subjetividades. A vinda ao 
mundo de uma criança a enlaça à subjetividade de seus progenito-
res, que, por sua vez, se constituíram da mesma maneira. Entra em 
jogo o infantil de vários sujeitos. Saber lidar com essas vicissitudes 
é o que faz a diferença na sustentação da transferência, permitin-
do a continuidade do tratamento da criança que nos foi levada 



2322 FOLHETIM, Rio de Janeiro, ano XIV, n. 13, dez. 2016, p. 17–32Demanda, desejo e gozo na psicanálise com crianças•Zilda Machado

CONFERÊNCIACONFERÊNCIA

por ter feito um sintoma. Aí sim, a criança tem a possibilidade de 
encontrar no analista o “parceiro que tem a chance de responder” 
(Lacan, 1973, p. 555). Ela encaminhará sua questão se e somente 
se for recebida como sujeito de sua própria enunciação. E o fará a 
partir do ponto em que “é levada”, significante importante para a 
clínica com crianças, pois, sendo a alienação um fato de estrutura, 
pode-se dizer que todo sujeito é levado. Mas o sujeito constitui 
seu sintoma, seu nome singular, seu nome de gozo, com o qual 
poderá vir a se separar. Como nos aponta Lacan: 

Separare, separar, irei logo ao equívoco do se parare, se parer, em 
todos os sentidos flutuantes que tem em francês, tanto também 
vestir-se, quanto defender-se, munir-se do necessário para pôr-se  
em guarda, e irei mais longe ainda, no que autorizam os latinis-
tas, ao se parere, ao engendrar-se de que se trata no caso (Lacan, 
1964, p. 202). 

A separação é fato do objeto, continua Lacan, e é o que pode 
permitir ao sujeito retirar-se do lugar para o qual ele foi levado, ti-
rar o corpo fora, como se diz, pois o corpo é condensador de gozo 
para o uso do Outro, objeto do gozo do Outro. 

Em outros termos, o sujeito não é causa de si, ele antes está 
inscrito em uma linhagem de transmissão – de desejo e de gozo –  
que se presentifica em toda e qualquer demanda. Essa demanda, 
por ser a própria articulação em palavras, coloca o sujeito de ge-
ração em geração no bojo do mal-entendido da linguagem. Essa 
é a estrutura. 

O mal-entendido já está desde antes. Na medida em que, desde 
antes deste belo legado, vocês fazem parte, ou melhor, partici-
pam do balbucio dos seus ascendentes. Não é preciso que vocês 
mesmos balbuciem. Desde antes, o que os sustenta a título de 
o inconsciente, ou seja, do mal-entendido, tem aí suas raízes 
(Lacan, 1980, p. 60).

Como ensina Lacan em “Nota sobre a criança” (1969a), o 
sintoma da criança sempre a enlaça à subjetividade do Outro e 
revela o real do qual ela provém. Em alguns casos, o sintoma da 
criança é levado a revelar a verdade do casal parental; em outros, a 
responder diretamente à subjetividade da mãe. Em ambos, o que 
está em jogo é “o irredutível de uma transmissão – que pertence 
a uma ordem distinta daquela da vida segundo as satisfações das 
necessidades” (Lacan, 1969b, p. 5–6). É por aí que se julgam as 
funções da mãe e do pai. 

Da mãe, na medida em que seus cuidados trazem a marca de um 
interesse particularizado, nem que seja por intermédio de suas 
próprias faltas. Do pai, na medida em que seu nome é vetor de 
uma encarnação da Lei no desejo (Lacan, 1969a, p. 369).
 
Como consequência da entrada do sujeito na linguagem, há 

a perda da bússola do instinto. O sujeito desorientado, desampa-
rado, necessita do Outro primordial, “o adulto experiente” (Freud, 
1895), para ter a chance de sobreviver e vir a se constituir como 
um sujeito. O sujeito depende da função da mãe como função 
originária. A origem está aí, na função da mãe, melhor dizendo, 
no desejo da mãe.

[...] a mãe, na medida em que é o primeiro objeto simbolizado, 
já que sua ausência ou sua presença se tornarão, para o sujeito, o 
signo do desejo ao qual se agarrará o desejo dele próprio, uma 
vez que [ela] fará ou não dele [...] uma criança desejada ou não 
desejada. [...]. Reconheçam aí [...] o que comporta de consequ-
ências em cascata, de desestruturação quase infinita, o fato de 
um sujeito [...] ter sido uma criança desejada ou não. Esse termo 
é essencial, é mais essencial do que ter sido neste ou naquele 
momento uma criança mais ou menos satisfeita. A expressão 
criança desejada corresponde à constituição da mãe como sede 
do desejo (Lacan, 1957–8, p. 267–8). 
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Lembremos aqui que o Outro não existe, é um desejo en-
carnado que pode ou não adotar o filho. Adotar vem da palavra 
latina adoptare, que se decompõe em ad, ideia de aproximação ou 
associação, e optare, que significa eleger, escolher, desejar. Por isso 
a psicanálise nos ensina que o filho do homem é sempre adotivo, 
e isso nos melhores casos, ali onde o desejo de um se aproxima, se 
associa ao de outrem. Enlaçamento de duas faltas. 

Todo o desenvolvimento da questão começa então na subje-
tividade da mãe, no complexo processo psíquico da sexuação da 
mulher. Se partirmos do infantil da mãe, a primeira coisa que 
conta é a menina que foi aquela que agora é mãe, pois estão em 
questão os sucedâneos da feminilidade.2 

A falta primordial, aquela que constitui o ser falante como 
uma falta-a-ser, se colocou de saída para cada um. 

A falta é radical, radical na própria constituição da subjetividade 
[...] eu gostaria de enunciá-la com esta formulação: a partir do 
momento em que isso é sabido, em que algo [desta falta] chega 
ao saber, há alguma coisa perdida, e a maneira mais segura de 
abordar esse algo perdido é concebê-lo como um pedaço do cor-
po (Lacan, 1962–3, p. 149).

Essa falta de origem, ao chegar ao saber, apoia-se justamen-
te na diferença anatômica dos corpos. No texto “Algumas conse-
quências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos”, Freud 
(1925[1924]) chama a atenção para os efeitos da diferença anatô-
mica sobre meninos e meninas, constituindo-os de maneira com-
pletamente diferente no plano psíquico. A partir de uma pequena 

2 Como aquela menina conseguiu se arranjar com a falta que a especifica como mu-
lher e que vai encontrar um destino quando nascerem mãe e filho? Mesmo que 
a menina, como resultado do processo de sexuação na posição feminina, desde a 
infância, possa ter no horizonte “um dia vou ter um filho”, mãe e filho nascem 
juntos. Aqui também, “é preciso haver a prova do ato”

diferença, o falo se inscreve no psiquismo como um significante 
que pode simbolizar a falta constitutiva. 

Por meio deste operador, o significante fálico, institui-se a di-
ferença no plano psíquico: se ele tem, eu estou em falta, eu também 
quero ter, pensa a mulher. Se ela não tem, então cuidado, eu tam-
bém posso perder, pensa o homem. Ou seja, homens e mulheres se 
constituem a partir de jeitos diferentes de lidar com a falta consti-
tutiva que se aloja na diferença dos órgãos genitais. O falo é uma 
representação psíquica, e não um órgão. É a representação psíquica 
de algo que falta. Por isso Lacan fala que, sendo o pênis o que 
venha representar o falo, é sempre o pênis em sua detumescência. 

A partir de sua posição diante do falo, homens e mulheres po-
dem assumir o seu sexo: ter ou não ter o falo. Portanto, o que está 
em jogo é o modo como a mulher construiu a saída para a falta fálica, 
aquela que funda o desejo sexual que a especifica na partilha dos se-
xos. É a partir desse ponto que ela pode vir a desejar um filho como 
um substituto que compense sua decepção de origem, ponto crucial 
de cuja interpretação dependerá a posição do sujeito. Sabemos que a 
menina se “desliga” da mãe, seu primeiro objeto, coberta de ressenti-
mentos, por atribuir a ela a responsabilidade por sua falta fálica. Ela 
se dirige ao pai, buscando nele um refúgio, uma defesa contra o hor-
ror de sua própria falta, que ela percebe também na mãe. Saber lidar 
com a própria falta não seria então aquilo que Lacan aponta em sua 
conferência “O aturdito” como a menina esperar da mãe “um pouco 
mais de substância que do pai” (Lacan, 1972, p. 465)?

A posição do homem no complexo de Édipo entranha também 
uma grande complexidade. Aquilo que costumamos chamar de “dis-
solução do conflito edípico” (Freud, 1924) parece não se processar por 
completo e é isso o que a neurose mostra. Na verdade, o que vemos 
é o homem permanecer ligado ao seu objeto primordial, “a mãe per-
manece contaminando a mulher para o filhote do homem” (Lacan, 
1973, p. 531). Por isso, ele precisa rebaixar a mulher para afastá-la da 
mãe e, assim, desfrutar do encontro sexual. Somente na medida em 
que puder construir uma separação e elaborar o amor incestuoso 
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pela mãe, o homem poderá escolher uma mulher e acolhê-la em sua 
subjetividade. Ou seja, só assim ele poderá tomar uma mulher como 
objeto causa de seu desejo sexual. Freud aponta no texto “Sobre a 
tendência universal à depreciação na esfera do amor”: 

Deve-se afirmar que alguém,3 para ser realmente livre e feliz no 
amor, tem de sobrepujar seu respeito pelas mulheres e aceitar a 
ideia do incesto com sua mãe ou irmã (Freud, 1912, p. 169). 

Trata-se de aceitar que em qualquer mulher há o traço per-
manente do primeiro objeto e sustentar o desejo. Trata-se mesmo 
é da coragem de reencontrar na mulher este traço da mãe. A vida 
conjugal é, portanto, um laço estreitado a partir da falta constitu-
tiva dos dois personagens. O que está em questão é a posição de 
cada um em relação à falta e a maneira que eles encontraram para 
paliá-la com o objeto a que se encontra no campo do Outro. 

Retomando a contaminação da mulher pela mãe, vemos então 
que é justamente na subjetividade de uma mulher que o filho será 
tomado como um substituto fálico, dependendo dela a possibilidade 
de que o pai entre como efeito de estrutura na subjetivação do filho. 
Por isso dizemos que o pai simbólico é uma transmissão da mãe. Se a 
mãe fica satisfeita demais com o filho no papel de substituto, seu lugar 
é o de um tampão para a falta dela. Das características da sexualidade 
feminina depende a continuidade da questão sobre a relação de uma 
mãe com seu filho. Se, em Freud, o filho é um substituto fálico, Lacan 
acentua também sua dimensão de impossível, como objeto a. A cria 
não recobre totalmente a falta da mãe, porque algo na mãe excede o 
que poderia se satisfazer pela via fálica. “Convém indagar se a media-
ção fálica drena tudo o que pode se manifestar de pulsional na mulher, 
notadamente toda a corrente do instinto materno” (Lacan, 1958, p. 739). 

3 Parece-me que essa é uma questão para todo ser falante, haja vista tudo o que a 
psicanálise nos ensina sobre a relação da menina com a mãe.

Como a mulher é não-toda fálica, a mãe, como mulher, pode 
não se satisfazer inteiramente com o falo. É esse ponto da subje-
tividade da mulher que se abre para o Pai, a parte mulher da mãe 
é o próprio limite a ser substituído pelo Pai em uma metáfora.  
Aí aparece “o não do Pai”.4 É na subjetividade da mãe que se apre-
senta o cavo da função paterna. 

A questão está, portanto, na báscula entre a mãe e a mulher. 
A “boa mãe” é aquela que acolhe o sujeito em sua subjetividade, 
permitindo-lhe decidir a significação de seu desejo pela interpre-
tação de sua significação enquanto substituto fálico, mas justa-
mente porque ela não está toda ali. Uma parte da mãe, sua parte 
mulher, está referida para além do falo, para além do filho como 
substituto. Desse lugar, ancorado no cavo da subjetividade dela, 
o pai emergirá como suposto deter o falo, que, a partir de então, 
poderá lhe ser transmitido.

Esse ponto entranha uma complexidade que é muitas vezes 
motivo de dúvidas na clínica. Poderiam as atividades da vida da 
mãe, sua carreira, por exemplo, funcionar como esse “para além 
do filho”? Por mais satisfação que o trabalho possa dar, ele dei-
xa a descoberto a parte mulher daquela mãe; trata-se ainda de 
satisfação pela via fálica. A parte mulher é aquela que consente 
em extrair sua cota de gozo no encontro sexual. O corpo a corpo 
libera a parte mulher que há na mãe, pois “o homem serve aqui de 
conector para que a mulher se torne esse Outro para ela mesma, 
como o é para ele” (Lacan, 1958, p. 741). 

Por isso, é fundamental que ela não desista de procurar, no 
encontro de uma parceria, aquilo que lhe falta. É neste ponto que se 
encontra a báscula que introduz o Pai encarnado em fulano, quando 
surge uma pessoa apontada e nomeada pela mãe, a presença que 
ousou abordar o continente negro da feminilidade sem esmorecer 

4 Le non du Père, o não do Pai, homófono, em francês, a le Nom-du-Père, o Nome-
-do-Pai.
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de temores. Ao dar provas de que tem o falo, ele pode livrar a crian-
ça de ser consumido pelo desejo da Mãe. E é assim que ele enlaça o 
desejo à lei, pois ali onde ele proíbe, “esta mulher não”, ele próprio 
ultrapassa essa interdição. E só o faz porque outra mulher já lhe foi 
também interditada. Em outras palavras, ele pode receber o valoro-
so título de Pai por ser capaz de realizar aquilo que Freud e Lacan 
preconizam: desejar e gozar sexualmente, apesar dos traços da mãe 
que contaminam aquela mulher para ele próprio.

É preciso lembrar ainda o que acontece na ausência do ende-
reçamento do desejo da mãe. Quando ele não está suficientemente 
regulado pela significação fálica e/ou não encontra no corpo de ou-
trem o endereçamento para o lado que excede aos limites do falo, o 
filho pode ser tomado na subjetividade da mãe não como falo, mas 
como rolha, objeto a. É o que nos aponta Lacan: “Para esse gozo 
que ela é, não-toda, quer dizer, que a faz em algum lugar ausente 
de si mesma, ausente enquanto sujeito, ela encontrará, como rolha, 
esse a que será seu filho” (Lacan, 1972–3, p. 49). E ele estará aí sub-
metido ao “gozo fechado e alheio, à mãe” (Lacan, 1969–70, p. 74). 

Se não ficar cativa da mãe, a criança pode experimentar o 
que Lacan chama de “a decepção fundamental” (1956–7, p. 81) que 
desarranja o triângulo imaginário – mãe, criança e falo –, ponto 
original de todo ser falante, quando descobre não ser o único ob-
jeto que interessa à mãe. Chama a atenção que essa decepção seja 

“fundamental”. Etimologicamente, essa palavra quer dizer “alicer-
ce”. Decepcionar-se por não ser o objeto único da mãe é o alicerce 
que funda o sujeito em uma posição que inclui a função paterna. 
Função tão crucial, pois tanto priva a mãe de seu intento de reco-
brir toda sua falta com o filho quanto desaloja a criança do lugar 
de tampão da falta dela. E, como “aquele que demonstrou possuí-

-lo”, ainda localiza o falo em um ponto alhures, de onde ele pode 
exercer um polo de atração para a identificação que leva o sujeito 
a sair do lugar de ser o falo da mãe para o de ter o falo. 

Embora a frase surja no masculino, “aquele que demonstrou 
possuir o falo”, é mister esclarecer que não estamos falando de 

gênero. Na clínica, vemos casos de famílias homoparentais em 
que as funções do pai e da mãe são muito bem exercidas, indepen-
dentemente do sexo de seus componentes. Mesmo nas parcerias 
homossexuais a diferença sexual está presente.

Há também famílias monoparentais em que a própria crian-
ça coloca no horizonte a presença do pai. “Quer dizer que quando 
minha mãe casar eu terei um pai, não é?”, disse-me um menino 
de seis anos. A resposta da analista foi: “Quer dizer exatamente 
isso!”. O pai está no horizonte, o que é diferente de não ter pai. 
Ou então a criança que constrói um desenho do pai que ela vai ter 
quando a mãe se casar. 

Os exemplos nos mostram o que Lacan aponta: o pai é aquele 
que está referido a uma mulher, melhor ainda, é aquele que conver-
te a mãe em uma mulher. E a clínica nos mostra que ele, se não está 
presente, pode ser inventado. Muitas vezes, na subjetividade, o pior 
é justamente a presença de um pai que impede a função paterna. 
Pior é o pai legislador cuja presença, em vez de enlaçar o desejo à lei, 
fazendo valer a castração, em vez de encarnar o “Não-do-pai” que 
barra o gozo da mãe e sua cria, encarna uma lei de ferro, uma pre-
sença próxima ao “nomear para”,5 de que fala Lacan, característico 
da mãe que, totalmente só, designa ao filho o seu projeto. Quando a 
pessoa encarna essa lei insensata, déspota, embora seja socialmente 
chamada de pai, o que falta ali, naquela família, é a função paterna.

O pai é o que diz, é o que nomeia. Por isso Lacan diz que 
uma nominação faz Nome-do-Pai. O sujeito pode ser nomeado 
por um dizer do pai, quando este está à altura de sua função na 
estrutura. Mas ele pode ser nomeado também por um dizer-pai: 
por um sintoma, um dos Nomes-do-Pai, como ensina Lacan. 

Ao receber uma criança, é importante entendermos como um 
sujeito se constitui no palco da cena inconsciente que se desenrola 

5 No original: nommer à. Cf. «Le Séminaire, livre XXI: les non-dupes errent», lição 
de 19 de março de 1974.
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no seio da família, pois é possível que seu sintoma tenha sido, até 
então, o melhor que aquele sujeito pôde fazer para afastar-se do 
Desejo da Mãe. Vale lembrar que Lacan distinguiu o Desejo da 
Mãe (DM) e o desejo (d), tal como escreveu no grafo do desejo, 
pois aquele não é sinônimo de falta, mas está amalgamado ao gozo. 

O papel da mãe é o desejo da mãe. É capital. O desejo da mãe 
não é algo que se possa suportar assim, que lhes seja indiferente. 
Carreia sempre estragos. Um grande crocodilo em cuja boca vo-
cês estão – a mãe é isso. Não se sabe o que lhe pode dar na telha, 
de estalo fechar sua bocarra (Lacan, 1969–70, p. 105).

Quando a criança chega ao analista, todas essas questões estão 
em jogo. O ato analítico terá efeito de separação e de tratamento do 
gozo. Ao fazer valer a castração, a impossibilidade da complemen-
taridade entre os seres falantes, não só entre o homem e a mulher, 
mas também entre a mãe e sua cria, a psicanálise permite ao sujeito 
alcançar aquilo que já iniciara com a construção do sintoma. 
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CONFERÊNCIA

Demand, desire and jouissance in psychoanalysis with children 

Abstract: The present paper articulates demand, desire and jouissance in the subjectiv-
ity of the child and his/her parents. The author starts from the experience of satisfaction 
and the indelible marks left in the human psyche by the “maternal thing”, and not only 
on the subjectivity of the child. Knowing how to deal with the complexity of this plot is 
the way to sustain the analysis for a child, allowing him/her to achieve what he/she has 
already begun through the construction of the symptom that led to the analyst.
Keywords: Demand. Desire. Enjoyment. Symptom. Subjectivities.

Demande, désir et jouissance dans la psychanalyse avec les enfants

Résumé: Ce travail établit un lien entre demande, désir et jouissance dans la sub-
jectivité de l’enfant et des parents. L’auteur part de l’expérience de satisfaction et des 
traces indélébiles que la “chose maternelle” a laissé dans le psychisme humain, et pas 
seulement sur la subjectivité de l’enfant. Savoir y faire avec la complexité de cette trame 
est une façon de soutenir l’analyse d’un enfant, en lui donnant la chance d’atteindre ce 
qu’il avait déjà commencé avec la construction du symptôme qui l’a amené à l’analyste.
Mots-clé: Demande. Désir. Jouissance. Symptôme. Subjectivités. 

Demanda, deseo y goce en el psicoanálisis con niños

Resumen: Este trabajo establece un vínculo entre la demanda, el deseo y el goce en la 
subjetividad del niño y sus padres. El autor de la experiencia de satisfacción y el impacto 
indeleble en la psique humana por “lo materno” y no sólo en la subjetividad del niño. 
Para hacer frente a la complejidad de esta parcela es la manera de apoyar el análisis para 
un niño, lo que le permite lograr lo que ya había comenzado con la construcción del 
síntoma que llevó al analista. 
Palabras-clave: Demanda. El deseo. Gozo. Síntoma. Subjetividades.

Zilda Machado
Psicanalista. Psicóloga. Especialista em Psicologia Clínica. AME da Escola de Psicanálise 
dos Fóruns do Campo Lacaniano. Coordenadora do FCL–BH e docente de FCCL–BH.  
Membro fundador da Miguilim – Rede de Pesquisa de Psicanálise & Criança do FCL-BH.  
E-mail: zildamachado11@gmail.com

EM TORNO DA TEORIA



35FOLHETIM, Rio de Janeiro, ano XIV, n. 13, dez. 2016, p. 35–41

EM TORNO DA TEORIA

O que se transmite 

da infância ao infantil1

Consuelo Pereira de Almeida

Resumo
Se, por um lado, o analista dirige uma análise, por outro não dirige o analisante; com 
isso, constata um irredutível que se transmite, um destino ligado à fala daquilo que o 
sujeito traz como marca pelos ditos do Outro, e que de alguma forma está ligado às suas 
escolhas. Ao trabalhar o discurso do psicanalista em O Seminário, livro 17 e sua interro-
gação sobre o saber no lugar da verdade, um saber que é um enigma, Lacan retoma o 
mito do Édipo, que, enquanto sujeito, ao fazer suas escolhas, acaba caindo na armadilha 
de sua própria verdade. Uma verdade da qual ele não quer saber e que tem a ver com 
sua origem. Como ilustração da teoria, apresento um fragmento clínico que implica o 
retorno de algo que leva o sujeito, assim como Édipo, a cair na armadilha de sua verdade.

Palavras-chave: Édipo. Discurso. Verdade.

A fantasia fundamental, podemos dizer, é o que move a realida-
de psíquica de cada sujeito, e como psicanalistas, movidos por 

nosso desejo, nossa política na direção do tratamento, operamos 
sobre a fantasia, independentemente da idade cronológica de nos-
sos pacientes, não sem levar também em consideração a tática e a 
estratégia que vão se impondo na direção de cada tratamento. Se o 
analista é livre em suas intervenções e é ele quem dirige o tratamen-
to, por outro lado, como nos diz Lacan, “não deve de modo algum 
dirigir o paciente”, colocando assim a psicanálise num lugar radi-
calmente diferente de qualquer prática comportamental, educativa. 

1 Texto apresentado na IV Jornada de Psicanálise do Fórum do Campo Lacaniano 
do Rio de Janeiro, realizada no Centro de convenções do Hotel Pérola, na cidade 
de Armação de Búzios, em setembro de 2016.
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Essa introdução nos permite abordar o irredutível que se 
transmite de um destino ligado à fala, daquilo que o sujeito traz 
como marca pelos ditos do Outro, e que de alguma forma está 
ligado às suas escolhas. Cito Lacan:

Antes mesmo que ele venha ao mundo, aqueles que irão gerá-
-lo em carne e osso, trazem em seu nascimento [...] o traçado 
de seu destino, fornecem palavras que farão dele um fiel ou um 
renegado, a lei dos atos que o seguirão até ali onde ele ainda não 
está e para-além de sua própria morte, e através deles, seu fim 
encontra sentido no juízo final, onde o verbo absolve seu ser ou 
o condena – a menos que ele atinja a realização subjetiva do ser-

-para-a-morte (Lacan, 1953, p. 280). 

Na concepção de Heidegger, o Dasein (ser aí) é o ente que 
se revela como uma possibilidade em termos de existência, a exis-
tência que põe em jogo questões referentes ao próprio ser, possi-
bilidade de ser ou de não ser si mesmo. O Dasein, contudo, está 
predeterminado pelo seu fim. A morte seria então esse fim como 

“possibilidade da impossibilidade”, colocando-nos diante do não-
-ser como essência da existência. Aí encontramos o ser-para-
-a-morte, de que Lacan nos fala em sua citação. O Dasein está 
predeterminado pelo seu fim, e desse fim o sujeito não cessa de 
fugir. Mas se não se foge, uma outra possibilidade é a escolha, não 
sem angústia, “mas na angústia libera-se o poder-ser mais próprio, 
mais autêntico do Dasein” (Nunes, 2002, p. 22), algo da ordem de 
um desvelamento de uma verdade que tem a ver com a origem.

 Lacan, no texto “Alocução sobre as psicoses da criança” (1967), 
vai adiante e propõe o ser-para-o-sexo, enfatizando o ser, o ser tra-
tado pela psicanálise. Um ser que está vinculado à castração, seja 
a partir da castração do Outro materno, seja pela possibilidade da 
própria morte ou pela não complementaridade entre os sexos.

Em O Seminário, livro 17: o avesso da psicanálise (1969–70), 
ao trabalhar sobre o discurso do psicanalista, Lacan se interroga 

sobre o saber no lugar da verdade, um saber que é um enigma. 
Nesse sentido, retoma o complexo de Édipo e tudo o que envolve 
o próprio mito. De início, faz uma referência ao texto de Freud 

“Psicologia das massas e análise do Eu” (1921), no qual, com relação 
ao tema da identificação, aponta que, “de modo absolutamente 
primordial, o pai revela ser aquele que preside a primeiríssima 
identificação, e por isso precisamente ele é, de maneira privilegia-
da, aquele que merece o amor” (Lacan, 1969–70, p. 82). 

Assim, a partir dessa primeira identificação ao pai como ob-
jeto de amor, Lacan trabalha o complexo de Édipo sob dois as-
pectos. Primeiramente, aborda o papel da mãe, ou seja, aquele 
referente ao desejo materno, como sendo algo difícil de suportar e 
que equivaleria a um grande crocodilo. Um crocodilo que, de uma 
hora para outra, pode simplesmente fechar sua bocarra, podendo 
o sujeito fazer algo frente a isso apenas se lançar mão de sua refe-
rência fálica. Quanto ao segundo aspecto, Lacan insere o pai real, 
a herança do pai real: um pai que é o agente da castração e que, 
de alguma forma, presentifica-se no sujeito. Para tal, ele utiliza o 
mito de Édipo. 

Em seu comentário, Lacan faz a seguinte ressalva: apesar de 
ser pela via do assassinato do pai que Édipo passa a ter acesso a 
Jocasta, o mais importante nesse caso é que sua admissão só vai 
acontecer porque ele triunfa numa prova de verdade, o decifra-
mento da esfinge. Ao decifrar o enigma, Édipo não só libera os 
tebanos, que estavam sendo dizimados pela peste, como também 
é por eles conduzido a ser o rei de Tebas e desposar Jocasta, viúva 
de Laio e sua mãe. É aí, nesse momento, que Édipo terá acesso 
ao gozo da mãe.

Ao herdar o trono pelo merecimento de fazer uma escolha 
que resulta no deciframento do enigma proposto pela esfinge, um 
ser que é ambíguo, meio homem, meio mulher, tal como um semi-
dizer, Édipo acaba, como nos diz Lacan, “por suprimir o suspense  
que a questão da verdade introduz no povo” (Lacan, 1969–70,  
p. 113) e, pior ainda, termina caindo na armadilha de sua verdade.  
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Tal escolha o leva em direção a uma verdade que ele não quer 
saber e que tem a ver com sua origem. Origem que já era para ele 
uma questão, um enigma, e que, podemos dizer, sem que ele saiba, 
acaba retornando a ela. Não podemos esquecer que é justamente 
o saber sobre sua origem que leva Édipo ao oráculo. Lá, a resposta 
que obtém é uma meia-verdade: você vai matar seu pai e casar 
com sua mãe, o que provoca sua saída de Corinto, pois pensava 
ser filho de Pólipo e Mérope. Ao fugir da predestinação, o que 
Édipo encontra é justamente o destino já traçado antes mesmo de 
seu nascimento. Um destino, uma maldição, que se aproxima do 
crime do pai, do gozo paterno. Não podemos esquecer que Laio 
teria infringido as leis da hospitalidade ao seduzir Crísipo, filho 
de Pélope, que lançou uma maldição sobre ele (morrer sem deixar 
descendentes) e toda sua geração.

O fragmento clínico que trago implica o retorno de algo que 
leva o sujeito, tal qual Édipo, a cair na armadilha de sua verdade. 
Trata-se do caso da mãe de uma menina de cinco anos que foi 
internada com Aids, doença contraída por transmissão vertical, 
isto é, difusão feita através do útero materno, implicando, dessa 
forma, a possibilidade de um diagnóstico idêntico para a paciente 
em questão. 

Por se tratar, na época, de uma doença muito grave e ainda 
pouco conhecida, diversas dificuldades aconteceram. A principal, 
e que tocou num ponto fundamental para esse sujeito, foi a exclu-
são do diagnóstico da filha. Exclusão essa que, como significante, 
remete a uma questão particular desse sujeito e o leva à sua ori-
gem, uma vez que foi abandonada e adotada pelos patrões de sua 
mãe biológica. O abandono da mãe biológica se desvela em sua 
fala: “Por que fui rejeitada por minha mãe?” Uma questão tão cru-
cial que reflete na maneira como cuida de si mesma. “Sempre vivi 
sem a preocupação de me cuidar, sempre fui meio largada”, diz a 
analisante. Ao que repito: “Largada!” Ela então prossegue em sua 
fala: “É, nunca me preocupei com nada. Vivia viajando, era meio 
nômade, meio hippie”. 

Em sua enunciação, podemos perceber algo entre o dito e o 
dizer, algo que, sem dúvida, diz respeito a um saber que não se sabe 
e que não se quer saber. Logo é diagnosticada como HIV positivo, e 
inicia o tratamento da própria doença. Durante o mesmo, o fato de 
ser soropositivo evoca no sujeito o aparecimento de várias questões. 
Sente-se extremamente culpada pela doença da filha, pois, como 
diz, “vivia largada”, o que incluía não se cuidar sexualmente. 

Nas entrelinhas de seu discurso, o sujeito desvela como a 
marca da exclusão é um fator determinante na maneira com a qual 
gere sua própria vida, largando-se, abandonando-se por aí. Com 
a maternidade, tenta resgatar algo do que foi perdido pelo aban-
dono da mãe biológica. Sempre dizia: “Não abandonava nunca 
minha filha”. Repete, em diversos momentos, que sua filha nunca 
foi “suja”, significante que ela identifica com a Aids, ou “aban-
donada”, significante que sempre retorna em seu discurso. Esses 
significantes parecem estar atrelados à sua origem, à questão de 
seu abandono. A doença da filha aponta para uma repetição, a 
repetição de um desencontro, o que marca um destino preparado 
pelo próprio sujeito em face da determinação significante.

Assim como Édipo, que tem sua verdade inscrita no pé, o pé 
que sabe, que aponta o gozo do pai e o do crime deste, a paciente 
acaba por inscrever também no seu corpo, identificada com os 
significantes “largada” e “abandonada”, algo que é da ordem do 
real, do irredutível de uma transmissão que remete ao gozo do pai. 
Ao ser decifrado o enigma da doença de sua filha, uma doença que 
segrega, exclui e traz em si mesma a marca de exclusão, o que o 
sujeito encontra é o real de ter sido a causadora. 

Se em Édipo encontramos o ato de furar os olhos como re-
presentação da castração depois de revelada a tragédia da qual 
fazia parte, no fragmento do caso apresentado, diante da tragé-
dia de ter transmitido sua doença para filha, deparamo-nos com 
o desenvolvimento, de modo bastante agressivo, de sua doença, 
levando-a rapidamente ao óbito, forma violenta de também não 
ver o final de sua filha, “a possibilidade de uma impossibilidade”.
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What is transmitted from infancy to infantile

Abstract: If on the one hand the analyst conducts an analysis, on the other hand he 
does not direct the analysand; and so he finds an irreducible point that shows a des-
tiny connected to speech, regarding what the subject brings as traces from the Other’s 
speech, which are somehow connected to his choices. While developing the psycho-
analyst’s discourse during his 17th Seminar and his interrogations pertaining knowledge 
in the place of truth, a knowledge that turns out to be a conundrum, Lacan revisits the 
myth of the Oedipus, who, as a subject picking his choices, ends up falling into the trap 
of his own truth. A truth he does not want to know and that has to do with his origins. 
As an illustration of the theory, I present a clinical fragment that implies a return of 
something that leads the subject, such as Oedipus, to fall in the trap of his own truth. 

Keywords: Oedipus. Speech. Truth.

Ce qui se transmet de l’enfance à l’infantile

Résumé: Si d’une part l’analyste conduit une analyse, d’autre il ne conduit pas l’analy-
sant; et avec ça il trouve un irréductible qui si transmet, une destination connectée à la 
parole, ce que le sujet porte comme marque de les dits de l’Autre, et qui sont connectées 
à ses choix. Lorsqu’il travaille le discours du psychanalyste dans le Séminaire 17, tout en 
interrogeant le savoir au lieu de la vérité, un savoir qui est une énigme, Lacan reprend 
le mythe d’Œdipe, qui, comme un sujet au moment de faire ses choix, finit par tomber 
dans le piège de sa vérité même. Une vérité qu’il ne voulait pas savoir et qui concerne son 
origine. En tant que l’illustration, je présenterai un cas clinique qui comporte un retour de 
quelque chose qui amène le sujet, tout comme Œdipe, à tomber dans le piège de sa vérité.

Mots-clé: Œdipe. La parole. La vérité.

Lo que se transmite de la infancia a lo infantil

Resumen: Si por un lado el analista se ejecuta un análisis, por el otro no conduce al 
analizando y con eso encuentra un irreductible que se transmite, un destino conectado 
con el habla, lo que el sujeto lleva a marcar los dichos del otro, y que de alguna manera 
conecta con sus decisiones. Cuando se trabaja el discurso del psicoanalista en el Semi-
nario 17 y su pregunta acerca del conocimiento en lugar de la verdad, sé que es un enig-
ma, Lacan retoma el mito de Edipo, que como sujeto al hacer sus elecciones terminan 
cayendo en la trampa de su propia verdad. Un hecho que no quería saber y que tiene 
que ver con su origen. Como ilustración de la teoría, les presento un caso clínico con 
un retorno de algo que lleva el tema al igual que Edipo a caer en la trampa de su verdad.

Palabras-clave: Edipo. El habla. La verdad.
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O sujeito e seus objetos1

Vera Pollo

Resumo
O presente artigo parte da constatação de que o vocábulo “objeto” é um dos que têm 
o maior espectro de conotações dentro da teoria psicanalítica, para discorrer sobre os 
estatutos de objeto dos significantes, de objeto transicional, de Donald Winnicott, e de 
objeto a, de Jacques Lacan. Refere-se aos gadgets como um novo conceito de objeto e 
conclui que, na medida em que somos seres falantes ou fala-a-ser, somos também, em 
nossa fantasia fundamental, sujeitos-objetivados e objetos-assujeitados.

Palavras-chave: Sujeito. Significante. Objeto transicional. Objeto a. Gadgets.

Na contramão de como o concebe a filosofia clássica, o objeto, 
em psicanálise, é ativo e o sujeito, passivo. Além disso, o 

vocábulo “objeto” é certamente um dos que tem o maior espectro 
de conotações na teoria psicanalítica. Suas significações se am-
pliam de das Ding, objeto-coisa sem nome e sem imagem, perdido 
para sempre, até o semelhante humano “escolhido” como objeto 
de amor ou de identificação, passando ainda pelo objeto em tor-
no do qual giram os impulsos de vida e de morte, na tentativa 
de apreendê-lo sob uma de suas formas episódicas de seio, fezes, 
olhar e/ou voz. Ao formular os elementos da pulsão, Freud chama 
a atenção para a variedade dos objetos, distinguindo-a em defini-
tivo do instinto animal (Freud, 1915). Parece-nos, no entanto, que 
a vasta gama de conotações poderia ser reunida em apenas dois 

1 Texto apresentado na IV Jornada de Psicanálise do Fórum do Campo Lacaniano 
do Rio de Janeiro, realizada no Centro de convenções do Hotel Pérola, na cidade 
de Armação de Búzios, em setembro de 2016.
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grupos correspondentes à dupla valência do objeto a lacaniano: 
agalma e rebotalho, atração e repulsa.

Na segunda geração de analistas, Donald Winnicott (1896–
1971), que chegou a receber a alcunha de “o analista-mãe”, rompeu 
com a concepção clássica de espaço e forjou o conceito de “objeto 
transicional”, considerado por Lacan o que mais se aproximou do 
seu objeto a. No início dos anos 1950, Lacan se pôs a corrigir os 
principais teóricos das “relações objetais”, para esclarecer que o 
objeto da psicanálise é o menos objetal dos objetos. Se tomarmos 
o termo objeto em sua materialidade física, seremos forçados a di-
zer que, stricto sensu, o único objeto que comparece em uma aná-
lise é o objeto fetiche. Isso sem esquecer que o exemplo de objeto 
fetiche trazido por Freud em seu texto sobre o fetichismo (Freud, 
1927) é o de um certo “brilho do nariz”, Glanz auf der Nase, que 
a rigor, em inglês, prossegue ele, é um glance, vislumbre do nariz.

No relatório apresentado no XI Congresso de Psicanalistas 
de Língua Francesa, intitulado “A agressividade em psicanálise”, 
Lacan salientou a correlação entre a forma do eu (moi) e de seus 
objetos como resultado da identificação narcísica geradora de 
uma tendência à agressividade. Relembrou os maus objetos inter-
nos de Melanie Klein e mencionou as imputações de nocividade 
que o sujeito dirige aos objetos, começando pelo “kakon obscuro a 
que o paranoide refere sua discordância de qualquer contato vital” 
(Lacan, 1948, p. 113). A prematuridade do filhote do homem o 
aprisiona em sua própria imagem e na do semelhante, a tal ponto 
que, no mesmo movimento em que se processa a apreensão do eu, 
processa-se também a apreensão de um duplo.

O objeto significante
 
Com cerca de um ano e meio de idade, o bebê ainda não fazia 

frases. Falava, é claro, mas sobretudo em lalíngua, cuja tonalidade 
lhe conferia valor de enunciação, mas não produzia sentido, pelo 

menos não de imediato. Sua mãe o deixara no berço e partira.  
O pequeno não chorava, balbuciava. O avô andava por perto e pôde 
ouvi-lo: óóóó....aaaa....óóóó....aaaa. Aproximou-se, observou que 
havia ali algo mais que simples sons ou fonemas, ou melhor, obser-
vou a presença de um gozo lúdico. E mais: que havia também uma 
repetição. O avô, Sigmund Freud, observou na brincadeira do seu 
pequeno neto a presença de uma compulsão à repetição.

Enquanto a criança lançava o carretel para fora do berço, o mo-
vimento de lançar se fazia acompanhar de uma longa sílaba: óóóó.  
E enquanto ela o trazia de volta para dentro dos limites do seu cam-
po de visão, pronunciava outra longa e sonora sílaba: áááá. Em seu 
automatismo, o par de significantes S1–S2 indicava a alienação do in-
fans aos significantes do Outro, na forma de uma pura ecolalia, mas 
o carretel que, em seu vaivém, de algum modo se intrometia entre 
eles assinalava que o simbólico já não recobria plenamente o real. 
Resumidamente, uma sujeição sim, porém uma sujeição não-toda.

Inscrita em um dos primeiros capítulos de “Mais-além do 
Princípio de Prazer” (1920), essa bem conhecida passagem do texto 
freudiano – sua obra de guinada rumo à tópica da pulsão de morte –  
ilustra magnificamente o momento inaugural em que a criança se 
submete ao Simbólico, deixa-se possuir por ele, tornando-se desde 
então ser de linguagem. Ou melhor, tornando-se fala-a-ser.2 Por 
que ela o faz? Para sair da angústia. Pois ela só pode fazê-lo através 
de um ato, mas não qualquer um. É preciso que se trate de um ato 
no sentido de um endereçamento ao Outro simbólico, Outro leitor 
ou intérprete. Ao evitar permanecer no “cara a cara” com o real, o 
pequeno sujeito forja desde então a ilusão de comandá-lo. 

Freud reconhece aí a necessária subjetivação do impulso à 
destruição, impulso pelo qual, neste exato momento, o pequeni-
no ser falante gira moebianamente da voz passiva à ativa. “Não 

2 Sirvo-me aqui da tradução de Antonio Quinet para o termo parlêtre, forjado por 
Lacan, o qual ele propõe como substituição ao termo freudiano de inconsciente.
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é ela que me deixa, sou eu que a mando embora”, logo, não sou 
deixado, eu a deixo ir. Assim se inscreve no pequeno ser de fala 
o lugar da fantasia originária. Mas Freud também observa que se 
instala desde então nos gestos e nos sons um caráter compulsó-
rio e repetitivo. Wiederholungszwang, compulsão à repetição, disse  
ele (Freud, 1920). 

E o que diz Lacan? Deslumbrando-se com os parágrafos freu-
dianos, se assim pudermos nos expressar, Lacan parafraseia Aristó-
teles, afirmando que o homem pensa sim, ele o faz, mas não com 
a sua alma, pois o homem pensa com o seu objeto (Lacan, 1964).  
Por isso não creio que seja casual o fato de que os dois conceitos –  
se não os únicos, certamente os principais – que foram acrescen-
tados ao edifício teórico da psicanálise depois da morte de Freud 
sejam justamente dois conceitos de objeto: o objeto transicional de 
Donald Winnicott e o objeto pequeno a de Jacques Lacan. Menos 
casual ainda o fato de que os dois nos tenham ensinado sobre o 
funcionamento desses objetos com observações de sujeitos de bem 
pouca idade cronológica, por vezes ainda infans.

Winnicott define o objeto transicional como a primeira pos-
sessão não-eu, o que não está nem dentro nem fora, um objeto 
entre o criado e o achado, um objeto, enfim, que será abandonado 
sem jamais ter sido pranteado (Winnicott, 1953). Isso porque, na 
estrutura do sujeito, ele se fará um espaço topológico, um lugar do 
entre-dois. Deixará, portanto, um rastro de um espaço tão transi-
cional quanto ele próprio o foi, porém agora uma transição espa-
cial, não temporal. Para Winnicott, o espaço transicional é aquele 
das ideias religiosas, filosóficas e políticas. Ou ainda: espaço de 
tudo aquilo cujo valor de verdade não deve ser posto em questão. 
Ora, ora, e o sujeito não é justo este lugar entre dois significantes, 
já que, representado por um significante qualquer desprovido de 
sentido (S1), desaparece sob o significante seguinte que o liga à 
cadeia dos demais significantes (S2)? 

A verdade é irmã do gozo, dizia Lacan em 1970, ela é não-
-toda, o que a faz mulher. Tecida com palavras, a verdade pode até 

ser mentirosa, pois, mentindo sobre o gozo, diz-se a verdade do 
desejo. E a demanda, que insiste em valer-se de objetos – um sor-
vete, chocolate, trenzinho, carrinho, avião, Lego, Playmobil, Xbox, 
Pokémon Go –, não diz a verdade do desejo. Provam-no, desde 
cedo, a anatomia fantasística dos sintomas de espasmo na histeria 
e todos os efeitos somáticos do complexo de Édipo, em que, aí 
sim, o corpo se desvela objeto de palavra.

Se o fetiche é de fato o objeto que desmente a diferença se-
xual, o que se teme na fobia são os objetos em estatuto de signi-
ficantes. Hans não nos deixa esquecer que o significante “cavalo” 
o assujeita, porque não é ele quem o quer (o cavalo) necessaria-
mente atrelado, é ele próprio que se atrela. Hans atrela-se, entre 
outros, ao significante carroça, e este se atrela ao baú, e o baú se 
atrela à Hanna, e Hanna à caixa. Tudo isso para que a cegonha a 
carregasse quando fosse entrar pela janela do quarto de sua mãe, 
que a esperava “toda nua e de camisola”. Hans dixit. Cavalo, caixa, 
carroça, queda, barulho, pernas, mancha, baú... os significantes se 
associam por sonoridade ou, apenas, por contiguidade temporal. 
Depois, os psicanalistas tiveram medo, não quiseram ver que o 
objeto da fobia é o significante.

Lacan, tal como acontecera com Freud, admira-se da pre-
cocidade da criança que, em face do real da ausência do Outro 
primordial, para de gritar e brinca, jogada que foi entre dois  
significantes. 

Eu vi – declara ele – também eu, vi com os olhos arregalados 
pela adivinhação materna, a criança, traumatizada com a minha 
partida a despeito de seu apelo precocemente esboçado na voz e 
daí em diante mais renovado por meses e meses – eu a vi bastan-
te tempo ainda depois disso, quando eu a tomava, essa criança 
em meus braços –, eu a vi abandonar a cabeça sobre meu ombro 
para cair no sono, o sono unicamente capaz de lhe dar acesso ao 
significante vivo em que eu me transformara depois da data do 
trauma (Lacan, 1964, p. 63).
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O objeto a e os gadgets

Contrapondo-se aos teóricos das relações de objeto, como 
dissemos no início, que pensavam a psicanálise como um processo 
de integração e ascese, em cujo cume se encontraria o objeto geni-
tal e, consequentemente, o amor e o desejo definitivamente enla-
çados, Lacan introduziu na teoria o menos objetal dos objetos, seu 
objeto a, causa de desejo e de mais-gozar. Rigorosamente falando, 
a falta de objeto que, uma vez mascarada na fantasia, corresponde 
ao falso ser do sujeito e tem, no máximo, uma consistência lógica. 
Duas definições em relação às quais o mínimo que se pode dizer 
é que ambas detêm um estatuto paradoxal, ao apontar simultane-
amente para a divisão subjetiva – fenda no eu, se preferirmos – e 
aquilo que a recobre.

Uma das primeiras passagens em que se pode perceber que 
Lacan, em seus Escritos, já dera início à construção do objeto a está 
em sua referência ao texto de Santo Agostinho, o qual enuncia:  

“Vi com meus olhos e conheci bem a criancinha tomada pelo ciú-
me: ainda não falava e já contemplava, pálida e com uma expressão 
amarga, seu irmão de leite” (Agostinho apud Lacan, 1948, p. 117).

Eis aí, comenta Lacan, as coordenadas psíquicas e somá-
ticas da agressividade original. Contudo a mesma frase, citada 
pela primeira vez em 1948, reaparecerá no texto de O Seminário, 
livro 20: mais, ainda, exatamente 25 anos mais tarde. Lacan não 
a esquecera (Lacan, 1972–3, p. 135). Ela agora lhe serve como 
ilustração do gozume, o gozo do ciúme ou gozo substitutivo pri-
meiro na enunciação freudiana que assevera que o inconsciente 
começa a funcionar a partir de uma proto pseudo, primeira men-
tira com que o simbólico recobre o real. Nos termos de Freud, “a 
coisa foi completamente substituída pelo símbolo” (Freud, 1895, 
p. 460). E Lacan prossegue: “A criança olhada, ela o tem, o [ob-
jeto] a. Será que ter o a é sê-lo?” (Lacan, 1972–3, p. 135). Seja 
como for, parece haver nessa cena de satisfação plena do sujeito 
com seu objeto uma proto cena fundante do desejo como um 

ser a três: o sujeito, o Outro e o objeto que os une e, ao mesmo 
tempo, os separa.

No final dos anos 1960, não apenas Lacan, mas também Jean 
Baudrillard (1939–2006), eminente pesquisador da pós-moderni-
dade e teórico do hiperrealismo, põe-se a falar de um novo con-
ceito de objeto: os gadgets. No auge dos conflitos universitários de 
maio de 1968 na França, ele defende a tese de doutorado intitula-
da “O sistema dos objetos”, na qual propõe que o objeto está para 
a sociedade de nossos dias como a alma esteve para os antigos. 

Segundo Baudrillard, tudo pode se transformar em gadget, 
este emblema da sociedade pós-industrial, na qual o objeto de 
consumo perdeu sua função objetiva de utensílio, adquirindo a 
função de signo. “Na acepção mais lata, o gadget tenta ir além da 
crise generalizada da finalidade e da utilidade segundo o modo 
lúdico. Mas não atinge, nem pode atingir, a liberdade simbólica 
do brinquedo da criança” (Baudrillard 1970, p. 144). Ele também 
considera que “o útil e o simbólico se resolvem numa espécie de 
inutilidade combinatória, como sucede nos espetáculos óticos ‘to-
tais’ em que a festa também é gadget, isto é, pseudo acontecimento 
social – jogo sem jogadores” (Baudrillard, 1970, p. 144).

Nas lições finais de O Seminário, livro 17: o avesso da psicaná-
lise, Lacan nos recorda que somos objetos a tanto no Desejo, do 
qual somos o fruto vivo, quanto no lugar de aestudados,3 em que 
servimos ao mais-gozar do mestre (Lacan, 1969–70). E se qui-
sermos relembrar aqui a conferência feita por Freud no evento 
comemorativo do quinquagésimo aniversário do Liceu em que 
estudara (Freud, 1914), poderemos citar sua observação de que os 
professores deveriam prestar atenção ao lugar de objeto que eles 
próprios ocupam na fantasia dos jovens sujeitos a quem preten-
dem ensinar.

3 Condensação verbal por meio da qual Lacan une, neste Seminário, a preposição 
“a” ao particípio passado do verbo estudar.



5150 FOLHETIM, Rio de Janeiro, ano XIV, n. 13, dez. 2016, p. 43–52O sujeito e seus objetos•Vera Pollo

EM TORNO DA TEORIAEM TORNO DA TEORIA 

Lacan se referiu inúmeras vezes à autonomização crescente 
dos objetos “olhar” e “voz” no campo da ciência.4 Autonomização 
que significa, antes de tudo, independência do corpo biológico. 
Pois o fato é que, no campo do percebido, o olhar e a voz vêm su-
prir a falta de objeto que nos fez sujeitos. No campo da linguagem, 
não se trata de nenhum ente filosófico, mas de um ser falante. Ser 
falante que o discurso determina como objeto e ser objeto de um 
discurso dizem respeito a algo que afeta o sujeito. Isso o afeta. 
Isso nos afeta. Doravante, em nossa fantasia, somos sujeitos dese-
jo de objeto ou objetos desejo de sujeito. A recíproca é verdadeira. 
Numa só palavra, somos sujeitos-objetivados e objetos-assujeita-
dos. Sujeitos-objetivados nos discursos e objetos-assujeitados em 
nossa fantasia fundamental. 
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The subject and his/her objects

Abstract: The present article begins verifying that the term “object” is one of those 
that have a bigger spectrum of connotations throughout the psychoanalytical theory, in 
order to broach the statuses of object of signifiers, of transitional object, from Donald 
Winnicott, and of object a, from Jaques Lacan. We refer to gadgets as a new concept 
of object and conclude that, as speaking beings or speech-in-beings, we are also, in our 
fundamental fantasies, objectified subjetcs and subjected objects.

Keywords: Subject. Signifier. Transitional objects. Object a. Gadgets.

Le sujet et ses objets

Résumé: Cet article commence en vérifiant que le nom “objet” est un d’eux qui ont le 
plus grand spectre de connotations, au long de la théorie psychanalytique, pour discou-
rir sur les statuts de l’objet des signifiants, de l’objet transitionnel, de Donald Winnicott, 
et de l’objet a, de Jacques Lacan. Nous nous référons aux gadgets comme un nouveau 
concept of objet and nous concluons que, en tant que parlêtres ou parle-à-être, nous 
sommes aussi, dans nos phantasmes fondamentaux, des sujets objectivités et des objets 
assujettis.

Mots-clé: Sujet. Signifiant. Objet transitionnel. Objet a. Gadgets.
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El sujeto y sus objetos

Resumen: El presente artículo parte de la constatación de que el vocablo “objeto” es 
uno de los que tiene el mayor espectro de connotaciones dentro de la teoría psicoanalíti-
ca, para discurrir sobre los estatutos de objeto de los significantes, de objeto transicional, 
de Donald Winnicott, y de objeto a, de Jacques Lacan. Refiere-se a los gadgets como 
un nuevo concepto de objeto e concluye que, en la medida en que somos seres hablan-
tes o parlêtres, somos también, en nuestra fantasía fundamental, sujetos-objetivados e 
objetos-asujetados.

Palabras-clave: Sujeto. Significante. Objeto transicional. Objeto a. Gadgets.
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Pokémon Go: 

o que quer uma criança?1

 Sheila Abramovitch

Resumo
Este trabalho pretende levantar algumas questões sobre as novas modalidades de brin-
car que, muitas vezes, comparecem à análise. São apenas mais uma maneira de brincar 
ou jogos eletrônicos podem negar e substituir a presença do analista? O que quer uma 
criança? Pokémon Go é um fenômeno mundial. Aqui no Brasil, é o game mais baixado 
em smartphones. Milhões de crianças e adultos saem às ruas para capturar monstrinhos 
virtuais, em cenários da vida real, através da câmara de um celular. O fenômeno da 
game fication, entretanto, há muito comparece nos consultórios de quem atende crianças 
e adolescentes, e participa da transferência e da resistência na relação analista-analisante. 
Há uma demanda da criança ao analista para que este entre no discurso globalizado e 
ouça novos significantes que fazem parte da linguagem da infância e são incorporados 
à cultura. Como ouvir significantes para além das tecnologias? Para um analista ouvir 
uma criança, será que ele precisa entrar no mundo virtual e ter habilidades de atenção e 
concentração cada vez mais focadas em tempos cada vez menores?

Palavras-chave: Jogos eletrônicos. Pokémon Go. Transferência. Resistência. Significantes. 

E ste trabalho é parte de uma pesquisa que teve sua origem nos 
novos objetos-brinquedos que comparecem ao consultório 

do analista. Lacan recomenda que devemos nos deixar ensinar pe-
los pacientes; logo, se eles querem nos dizer algo por meio desses 
objetos gadgets, não devemos recuar, mas sim enfrentar as nossas 
próprias resistências (Lacan, 1964–5).

1 Texto apresentado na IV Jornada de Psicanálise do Fórum do Campo Lacaniano 
do Rio de Janeiro, realizada no Centro de convenções do Hotel Pérola, na cidade 
de Armação de Búzios, em setembro de 2016.
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Pokémon Go é um fenômeno mundial. Aqui, no Brasil, de ju-
lho a outubro de 2016, foi o game mais baixado em smartphones.  
Assistimos a milhares de crianças saírem às ruas para capturar, atra-
vés da câmera de um celular, monstrinhos virtuais em cenários da 
vida real. No entanto esse jogo tem um inconveniente: o jogador 
precisa sair da sua zona de conforto, do seu quarto, às vezes preci-
sa andar quilômetros à procura de Pokémons. Caçar um Pokémon –  
comum ou raro, tanto faz – com suas Pokbolas, nas praias, nas pra-
ças, nos Pokérstops ou nos ginásios, é diversão garantida! 

Com a utilização da tecnologia de realidade aumentada, há 
mudança de paradigma, pois a relação do jogador com o jogo es-
tende-se ao ambiente como um todo, para além do computador 
ou do telefone. O intercâmbio com a tela dissolve-se no espaço e 
nos objetos do mundo lá fora. 

Observamos que o fenômeno da gamefication pode partici-
par da transferência e da resistência entre analista-analisante em 
frases como: “Você não conhece o Minecraft? Como assim? Nem 
o GTA?” Ou simplesmente: “Vamos jogar um joguinho? Qual que 
você tem aí?”

São os brinquedos contemporâneos. Há uma demanda da 
criança ao analista para que entre no discurso globalizado e ouça 
significantes próprios à infância, incorporados à cultura. Como 
ouvir significantes para além das tecnologias? Será que, a partir 
do fenômeno da aceleração do tempo, o analista também precisa 
entrar no mundo virtual e ter habilidades de atenção e concen-
tração cada vez mais focadas, em tempos cada vez menores, para 
ouvir crianças?

Para a psicanálise, o brincar é estrutural e surge a partir da 
perda do objeto materno, em inúmeras tentativas de recuperá-lo. 
Isso nos ensinou Freud com o jogo do carretel de seu netinho 
(Freud, 1920). Muito cedo, a criança tem de brincar para sobreviver 
à angústia que o separar-se da mãe desperta nela. Desde “Projeto 
para uma psicologia científica” (1895), Freud enfatiza a primeira 
experiência de satisfação, a qual, deixando marcas indeléveis, faz 

com que o sujeito passe a vida tentando reeditá-la. E isso através 
de objetos, representados aqui por brinquedos virtuais, pequenos 
objetos que Lacan nomeou de “gadgets” (1974a) ou de “bugigangas” 
(1974b); quinquilharias ofertadas pelo discurso capitalista que se 
proliferam e são feitas “para causar o desejo de vocês”, diz ele. 

Freud percebeu que, ao brincar, a criança vai deixando o prin-
cípio do prazer no decorrer da infância e aprendendo a considerar a 
realidade, adiando a satisfação imediata e equilibrando pulsões agres-
sivas e amorosas (Freud, 1920). Para Lacan, o fundamental e fundante 
do brincar se refere ao registro do real que sua essência repetitiva nos 
revela. Acredita ser um erro tomar o fort-da apenas como um exem-
plo de simbolização primordial: “esse carretel não é a mãe reduzida a 
uma bolinha [...] – é alguma coisinha do sujeito que se destaca, [...] é 
ali que devemos designar o sujeito” (Lacan, 1964a, p. 36).

Winnicott indagou como um único objeto pode participar da 
realidade interna e externa da criança, ter materialidade e ainda 
representar os cuidados maternos (Winnicott, 1953). Ele chamou 
esse objeto de “transicional” por se encontrar no espaço potencial 
de entre-dois, onde se desenvolvem a criatividade e a produção 
cultural da criança. Lacan acrescenta que o brincar é um instru-
mento que serve para mascarar e enfeitar o fundo fundamental de 
angústia que caracteriza as diferentes etapas do desenvolvimento 
do sujeito em sua relação com o mundo. O que a criança faz com 
a angústia? Ela brinca! De acordo com ele, todos os objetos dos 
jogos das crianças são objetos transicionais:

Os brinquedos [...] a criança não precisa que lhe sejam dados, 
já que os cria a partir de tudo o que lhe cai nas mãos [...] não é 
preciso perguntar se são mais subjetivos ou mais objetivos – eles 
são de outra natureza [...] vamos chamá-los, simplesmente, de 
imaginários (Lacan, 1956–7, p. 34). 

Mas se Lacan prioriza o eixo imaginário nessa atividade, não 
exclui os eixos simbólico e real; quando se brinca, supõem-se mui-
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tas coisas ao Outro: poderes, saber, força, beleza, dentre tantos 
significantes a ele atribuídos. 

Certa vez, perguntei a um paciente por que ele ficava tran-
cado no quarto jogando, sem descer para o play para brincar com 
outras crianças. Ele me respondeu: “Porque é muito mais diver-
tido! No jogo tem luta, você pode bater, dar soco! Pode comprar, 
trocar e vender. Os meninos lá de baixo são muito chatos.” Sozi-
nho, com sua fantasia, pode ser o herói, sem precisar dividir ou 
trocar nada com ninguém. Reina absoluto, com os controles na 
mão, superando dificuldades e vencendo inimigos. Ganha o jogo, 
mas a disputa é com uma máquina.

Conforme informação obtida no serviço público ao qual es-
tamos vinculados, o jogo Minecraft, um queridinho dos meninos, 
é o mais jogado pelas crianças de menor poder aquisitivo, que não 
têm celulares avançados para rodar joguinhos de última geração. 
Nesse game, pode-se construir o que se quiser, até mesmo tempo 
e espaço. O jogador nasce e tenta sobreviver num determinado 
mundo, onde necessita caçar para comer e encontrar matérias-

-primas para forjar suas armaduras e espadas.
No GTA, Grand Theft Auto, grande roubo de carros,2 o jogador 

precisa roubar veículos para fugir da polícia e até matar velhinhas 
que estejam no seu caminho, caso não queira acabar na cadeia.  
É “como se” a criança fizesse de conta que é um bandido na vida 
real. As crianças amam esse jogo!

Diz-se que, no Pokémon Go, o grande diferencial é a mudan-
ça de postura das crianças, que precisam sair de casa e entrar em 
contato com o mundo. Será? Nele, todas as rotas já estão determi-
nadas, com pontos de interesse marcados e imutáveis, e todas as 
eventualidades esquadrinhadas. 

Lembremos que Raquel Soifer, preocupada com os ma-
lefícios da televisão para o desenvolvimento do eu das crianças, 

2 Tradução livre da autora.

nomeou de “televisite” o distúrbio causado pela proliferação de 
identificações projetivas com a tela, o que levaria, segundo ela, à 
desorganização mental e à psicose (Soifer, 1991, p.40). 

Como quer que seja, se o Outro traça o mapa do seu jogo e já 
conhece o final, e mais, se um sujeito pode atingir todos os objetivos 
e missões de uma brincadeira sem precisar interagir nem dividir, 
isso deve ter implicações e consequências. A tentativa de tamponar 
a falta estrutural, fazendo laços com objetos de uso solitário e de 
consumo rápido, pode levar ao rompimento do laço social.

Ninguém “caça” nem “pega” um Pokémon. O fato de eles exis-
tirem, embora virtualmente, é suficiente para dar a ilusão de uma 
reunião de grupos de consumidores, “vidrados” nos celulares em 
sua perseguição real. Trata-se, portanto, de novos brinquedos, jogos 
contemporâneos, em que a realidade é recriada com a plasticidade 
do tempo e do espaço atuais. Assim, a promessa do Pokémon Go é 
muito fácil: baixe um aplicativo e lhe será ofertada uma versão co-
lorida da realidade, habitada por milhares de monstrinhos fofinhos!

Ao trocar o buquê de flores do experimento do esquema óp-
tico de Bouasse pelo objeto a, em O Seminário livro 10: a angús-
tia (1962–3), Lacan nos fornece a indicação de que flores virtuais 
podem fornecer imagens reais, porque o virtual escamoteia o ob-
jeto a. Porém a relação virtual apresentada por ele no esquema 
L inscreve a relação do sujeito com o Outro, tal como se consti-
tui no início de uma análise: uma relação de fala virtual, em que 
o sujeito recebe do analista sua própria mensagem sob a forma 
de uma palavra inconsciente. Todas as relações do sujeito com o 
Outro são virtuais, pois a relação imaginária é uma relação essen-
cialmente alienada, ela “interrompe, desacelera, inibe, inverte [...], 
desconhece profundamente a relação de palavra entre o sujeito e o 
Outro [...] na medida em que esse é um outro sujeito, um sujeito 
por excelência capaz de enganar” (Lacan, 1956–7, p. 10). 

Em O Seminário, livro 4: a relação de objeto, o Outro sustenta a 
relação imaginária a-a’ simbolicamente. A relação virtual, todavia, 
envolve inúmeras questões, como se pode ver desde a formulação 
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inicial de Lacan do estádio do espelho para ilustrar o caráter de 
conflito da relação dual, quando do reconhecimento ou não pela 
criança de sua própria imagem (Lacan, 1949).

Será que, hoje, nesta época em que vivemos a proliferação e 
a invasão de imagens e assistimos à fragilização do campo simbó-
lico, relações virtuais substituem relações reais? Essa é a hipótese 
de Agnieszka Kurek, psicanalista do Círculo de Varsóvia, que usa 
a topologia dos nós para explicar as consequências a que a virtua-
lidade nos reenvia, sobretudo o desatamento do nó (Kurek, 2015). 
Baseia-se na prevalência do imaginário sobre o simbólico, resul-
tando no afastamento do real e, com isso, no enfraquecimento do 
simbólico. Sem angústia, o sujeito não sabe como se relacionar.  
É o que acontece nos joguinhos: falta a bússola da angústia, pre-
sente nos encontros do sujeito com o outro.

Esses jogos virtuais, por serem objetos gadgets, respondem 
muito prontamente às questões cruciais de nossa sociedade, que 
instalou objetos mais-de-gozar para que as crianças não precisem 
dizer algo ou dirigir perguntas aos pais. No entanto se, por um 
lado, objetos gadgets “fazem crer que se pode recuperar aquilo que 
foi perdido para sempre” (cf. Santos, 2012), por outro, eles se tor-
nam muito rapidamente objetos dejetos. Por isso, em tão pouco 
tempo, já estamos assistindo à diminuição de cerca de 70% dos 
jogadores e da popularidade do Pokémon Go.

Por ora, se compararmos essas brincadeiras com as tradicio-
nais, observamos que elas deixam à margem o ato de compartilhar, 
o trocar, o disputar. Há quem diga que as crianças ficarão egoístas, 
altruístas e tímidas. Mas o que quer uma criança?

Poderíamos dizer que uma criança quer muitas coisas, mas o 
fundamental é que continua querendo um lugar no desejo do Outro. 
Um lugar que não seja anônimo. Um lugar. Um nome. Para tanto, ao 
longo da vida, seguirá buscando reeditar o encontro com das Ding. 
Cada uma ao seu jeito, brincando, respondendo com sua fantasia úni-
ca, repetindo o encontro com o objeto ou com o gozo perdido, em 
novas modalidades de brincar, naquelas que sua cultura lhe ofertar.
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Pokémon Go: what does a child want?

Abstract: This paper intends to raise some questions about the new modalities of 
playing, which often appear during analysis. Are they just one more way to play, or 
can electronic games deny and replace the analyst’s presence? What does a child want? 
Pokémon Go is a worldwide phenomenon. Here in Brazil, it is the most downloaded 
game in smartphones. Millions of children and adults take to the streets to capture vir-
tual monsters in real-life scenes through the camera of a cell phone. The phenomenon 
of gamefication, however, has long appeared in the praxis of those who tend children and 
adolescents, and participates in transference and in resistance inside the analyst-anal-
isand relationship. There is a demand from the child to the analyst, to enter the global-
ized discourse and to hear new signifiers, which are part of the language of childhood 
and are incorporated into the culture. How to hear signifiers beyond technologies? In 
order to hear a child, does the analyst need to enter in the virtual world and pay increas-
ingly attention and concentration skills increasingly used in shortening periods of time?

Keywords: Electronic games. Pokémon Go. Transference. Resistance. Signifiers.

Pokémon Go: qu’est-ce qu’un enfant veut? 

Résumé: Ce travail vise poser des questions sur les nouvelles modalités de jeux qui sont 
souvent présents dans les sessions d’analyse. Est-ce qu’ils ne sont qu’une autre façon 
de jouer, ou les jeux électroniques peuvent nier et remplacer la présence de l’analyste? 
Qu’est-ce qu’un enfant veut? Pokémon Go c’est un phénomène mondial. Ici, au Brésil, 
c’est le game le plus téléchargé sur les smartphones. Des millions d’enfants et d’adultes 
sortent dans les rues pour capturer des monstres virtuels dans les scènes de la vie réelle, à 
travers de la caméra d’un portable. Le phénomène de gamefication, cependant, apparaît 
souvent dans la clinique des enfants et des adolescents, et prend part à le transfert et à 
la résistance dans la relation analyste-analysant. L’enfant demande à l’analyste d’entrer 
dans le discours globalisé et d’écouter des nouveaux signifiants qui appartiennent au 
langage de l’enfance et sont incorporés à la culture. Comment écouter les signifiants 
au-delà de la technologie? Pour écouter un enfant, faut-il que l’analyste entre dans le 
monde virtuel et qu’il aie des habilités de l’attention et de la concentration de plus en 
plus centrés sur les temps chaque fois plus courts?

Mots-clé: Jeux élétroniques. Pokémon Go. Transfert. Résistance. Signifiants.

Pokémon Go: lo que quiere un niño?

Resumen: Este trabajo tiene como objetivo plantear algunas preguntas acerca de los 
nuevos modos de juego, que a menudo asisten el análisis. ¿Ellos son sólo una manera 
más para jugar, o los juegos electrónicos pueden negar y sustituir la presencia del ana-
lista? ¿Lo que quiere un niño? Pokémon Go es un fenómeno en todo el mundo. Aquí 
en Brasil, es el juego más descargado en los teléfonos inteligentes. Millones de niños y 

adultos salen a las calles para capturar monstruos virtuales en los escenarios de la vida 
real, a través de la cámara de un teléfono móvil. El fenómeno de la gamefication, sin 
embargo, aparece mucho en las oficinas que atienden a niños y adolescentes, y participa 
en la transferencia y la resistencia en la relación analista-analizado. Existe una demanda 
del niño con el analista, para entrar en el discurso global y escuchar nuevos significantes, 
que son parte del lenguaje de la infancia y se incorporan a la cultura. ¿Cómo escuchar 
significantes más allá de la tecnología? ¿Será que, para un analista escuchar a un niño, 
necesita entrar en el mundo virtual y también tener atención y concentración centrado 
cada vez más en tiempos cada vez más cortos?

Palabras-clave: Juegos electrónicos. Pokémon Go. Transferencia. Resistencia. Significantes.
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Alice no País das Maravilhas, ou não1

Maria Anita Carneiro Ribeiro

Resumo
O que é um pedófilo? O sujeito que ama e deseja uma criança? Um perverso? À luz 
da psicanálise, tentaremos responder a essas questões, tomando, evidentemente, como 
ponto de partida o sujeito do inconsciente, distanciando-nos das categorias de criança e 
adulto, abusado e abusador, respectivamente, tais como engendradas socialmente.

Palavras-chave: Pedófilo. Criança. Abuso sexual.

E sempre que a história esgotava
Os poços da fantasia, 

E debilmente eu ousava insinuar, 
Na busca de o encanto quebrar: 

“O resto, para depois...” “Mas já é depois!” 
Ouvia as três vozes alegres a gritar.

Lewis Carroll, Alice

As três vozes são das três encantadoras irmãs Liddell: Lorina, 
Alice e Edith, que, numa tarde ensolarada de 1862, o diáco-

no Charles Dodgson, mais tarde conhecido como Lewis Carroll,  
acompanhado por um amigo, levou num passeio de barco no rio 
Tâmisa. As irmãs Liddell eram filhas do deão Henry George  

1 Texto apresentado na IV Jornada de Psicanálise do Fórum do Campo Lacaniano 
do Rio de Janeiro, realizada no Centro de convenções do Hotel Pérola, na cidade 
de Armação de Búzios, em setembro de 2016.
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Liddell, da Igreja de Cristo. Alice, a filha do meio, aos onze anos 
de idade, foi o grande amor da vida de Lewis Carroll.

No dia 28 de outubro de 1862, há no diário de Carroll uma re-
ferência cifrada ao fato de ter perdido as boas graças da sra. Liddell. 
Martin Gardner, que faz a introdução comentada da obra prima de 
Carroll, Aventuras de Alice no País das Maravilhas, atribui a má von-
tade da sra. Liddell para com as pretensões românticas do escritor 
não só à diferença de idade, mas ao fato de “Carroll ocupar posição 
inferior na hierarquia social” (Carroll, 2002, p. XVIII).

Afinal, na Inglaterra vitoriana, treze anos era a “idade do con-
sentimento” a partir da qual se permitiam relações sexuais com as 
meninas. Os numerosos bordéis de Londres recebiam meninas de 
até nove anos. Manuais de instrução recomendavam aos homens que 
as adquiriam drogá-las antes da defloração para evitar escândalo.

Em 1830, diante da proliferação de crianças pobres e abando-
nadas nas ruas de Londres, o capitão Edward Pelham Breton fun-
dou The Children’s Friends Society, e as ruas de Londres subita-
mente se viram livres das crianças imundas. Somente muitos anos 
depois, descobriu-se que, à semelhança das “naus dos insensatos” 
descritas por Foucault em História da loucura, as crianças eram 
embarcadas em navios e lançadas ao mar, à sua própria sorte.2

Em 1885, o jornalista W. T. Stead publicou, no The Pall Mall 
Gazette, uma série de reportagens intituladas “O tributo da don-
zela à moderna Babilônia”, narrando a exploração sexual das 
crianças nos bordéis e nas ruas de Londres. Foi então, nesse ano 
de 1885, que o Criminal Law Amendment Act elevou a “idade do 
consentimento” para dezesseis anos.

O que é um pedófilo? Acaso podemos dizer que Lewis Car-
roll, que amou platonicamente Alice Liddell aos onze anos, era 
um pedófilo? Ou que Edgar Allan Poe, que se casou com sua pri-

2 Cf. “Mundo tentacular”. Disponível em www.mundotentacular.blogspot.com.br. 
Acesso em 21 de setembro de 2016.

ma de treze anos, quatorze a menos que ele, com quem namorou 
desde que a menina tinha dez anos e a quem dedicou os versos be-
líssimos do poema “Annabel Lee”, também ele, seria um pedófilo?

Não foi por acaso que o escritor russo Vladimir Nabokov esco-
lheu Annabel como o nome do primeiro grande amor de Humbert 
Humbert, obsessivo professor apaixonado pela personagem título 
de sua obra prima, Lolita. Nesse romance, encontramos inúmeras 
referências a Poe, mas nele Nabokov, embora fosse um admirador 
de Aventuras de Alice no País das Maravilhas, não menciona Carroll.

Na verdade, Nabokov considerava Humbert Humbert um 
perverso com uma “patética afinidade” com Lewis Carroll em sua 

“deplorável perversão” (Carroll, 2002, p. XXI). Não é bem isso o 
que nos diz Lacan na lição de 24 de junho de 1959 de seu O Semi-
nário, livro 6: o desejo e sua interpretação (Lacan, 1958–9).

Ao fazer uma cuidadosa leitura dessa lição em seu artigo “Lo-
lita: amor e desejo”, publicado no número 27 de Marraio, Elisabeth  
da Rocha Miranda explicita a diferença estrutural da posição neu-
rótica de Humbert, que ama e deseja Lolita, de onze anos, e do 
perverso Quilty, que dela só quer gozar, usá-la como um objeto 
sexual descartável. O critério de Lacan não é, nem poderia ser, a 
idade do sujeito que desperta o desejo, mas a estrutura daquele 
que deseja ou não (Miranda, 2014, p. 69–76).

O que é um pedófilo? O sujeito que ama e deseja uma crian-
ça? Um perverso? A palavra pedofilia vem de pais-paidos, menino, 
e filia, amor e atração, em grego. O pedófilo seria então aquele 
que ama? Não é o que diz a psicanálise. 

Na Grécia antiga e em Roma, tal como na Inglaterra vitoria-
na, o amor e o abuso sexual se misturavam. Na Grécia, as filhas 
mulheres pertenciam ao pai, que contratava seus casamentos a 
partir dos dezoito anos, em geral sem o consentimento delas. Em 
Roma, ao contrário, era indispensável o consentimento dos noivos, 
inclusive da noiva, porém a “idade do consentimento” era doze 
anos, e não era raro o casamento consentido de meninas de onze 
anos com homens de trinta anos ou mais (Rousselle, 1984, p. 46–7). 
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Assim, segundo Plutarco, o marido desfrutaria “das primícias intactas 
do corpo e do caráter” de sua jovem esposa (Rousselle, 1984, p. 90).

De fato, na Roma imperial, a vida das crianças não tinha grande 
valor. O sacrifício de crianças nos rituais religiosos durou até o século 
I de nossa era. No início da era cristã (século IV), os monges indica-
vam aos pais de família que lhes entregassem seus filhos aos dez anos 
de idade, quando geralmente os meninos eram iniciados sexualmente 
(Rousselle, 1984, p. 159–60). Não há, entretanto, evidências de que a 
tão ambicionada castidade fosse mantida rigidamente nos mosteiros, 
onde os meninos ficavam dos dez aos vinte anos. 

O que é um pedófilo? A pedofilia como patologia sexual foi 
citada pela primeira vez por Richard von Krafft-Ebing, em seu 
Psychopathia sexualis, de 1886, ou seja, um ano depois do Criminal 
Law Amendment Act, que aumentou a “idade do consentimento”, 
ter sido promulgado em Londres. 

Em Lolita, Humbert Humbert se vê preso à lembrança da 
namoradinha que morrera de tifo após os primeiros arroubos se-
xuais da puberdade. Sua captura fantasmática obedece à estrutu-
ra da fantasia neurótica: “Mas o pequeno bosque de mimosas, o 
manto de estrelas, o frêmito, a chama, a doce seiva e a dor ficaram 
comigo” (Nabokov, 2003, p. 17).

S ◊  a

X, de 11 anos, tem uma estratégia. Durante as brincadeiras ou 
no meio de alguma confusão entre os colegas, ele empurra as me-
ninas contra os outros meninos, que, consequentemente, batem 
nelas. Ao se darem conta de quem foi o causador de tudo, eles 
correm em seu encalço. Mas é ele quem decide quando parar, para 
começar a apanhar, protegendo dos tapas apenas a região do rosto, 
principalmente os olhos. “Quem apanha de menina brava”, diz 
ele, “sabe mais, fica esperto” (Martins, 2002, p. 63). Quem apanha 
de menina brava desmente a castração da mulher, comandando 

como mestre a cena perversa que controla com o olhar e completa 
o circuito pulsional: eu bato (identificado com os meninos que ba-
tem nas meninas); eu sou batido (identificado com as meninas que 
apanham); e eu me faço bater pelas “meninas bravas”. E eu gozo. 

Eis a estrutura da perversão, segundo Lacan em “Kant com Sade” 
(1963). Quem é o perverso? Humbert Humbert ou X, de onze anos?

“Meu filho sofreu abuso sexual! Descobri que ele vai ao shopping e 
tem relações sexuais com homens no banheiro”, diz a mãe, após dei-
xar o seu filho de 12 anos na antessala do meu consultório. Conta ter, 
certo dia, recebido no trabalho o telefonema de um segurança do 
shopping [...], dizendo que alguns homens reclamaram que havia 
um menino no banheiro, que os chamava e os convidava a entrar. 
Esse menino era seu filho (Cambiaghi, 2006, p. 62).

Quem é o abusado? Quem é o abusador? Cabe ao Estado 
proteger seus cidadãos, notadamente aqueles classificados como 
incapazes. Daí cabe ao Estado e seus representantes proibirem 
o abuso sexual, erroneamente intitulado infantil, pois, embora o 
abusador possa ser uma criança, como no exemplo citado, não é 
isso o que o Estado deve normativizar. 

Por outro lado, cabe ao analista zelar pelo reconhecimento do 
sujeito do inconsciente, não importa a idade que tenha. Não é isso 
o que diz Lacan em “Alocução sobre as psicoses da criança” (1968)? 

S

SV

d → a ◊
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E zelar pelo reconhecimento do sujeito do inconsciente é reco-
nhecer a criança freudiana de “Três ensaios sobre a sexualidade”  
(Freud, 1905), a criança perverso-polimorfa do desejo. 

O pai, a princípio, comparece a alguns atendimentos. Diz não saber 
bem o que aconteceu. [...]. Conta então uma cena em que se diz 
seduzido pela filha, quando ela era mais nova: ele estava sentado 
no sofá e Cláudia mexia no seu pênis (Brandão Junior, 2006, p. 51).

De início, Gabriel e Thiago não quiseram responder, alegando 
que estavam envergonhados. Por fim, Gabriel disse que era o 
pai quem os ensinava [a fazer sexo]. Isolda, não acreditando na 
resposta, perguntou ao filho mais velho, que confirmou a versão 
(Ryfer, 2007, p. 57).

Na verdade, eu gostava, era uma novidade pra mim e eu deixava. 
Isso ocorreu, que eu me lembre, dos oito aos 12 anos, mais ou 
menos. Aí eu comecei a namorar, e ele me proibia de sair. Foi 
quando contei para a minha tia (Piza, 2007, p. 87).

As entrevistas com a mãe de Júlia desvelaram que, mesmo antes 
de ter sido “sequestrada” pelo pai, ela já fazia questões sobre sexo 
que causavam surpresa e espanto. Júlia tinha dois anos de idade 
(Martinho, 2006, p. 53).

O que é um pedófilo? “Na agenda neoliberal, ao encontrar o 
discurso capitalista, o discurso universitário faz proliferar doenças e 
doentes. Doenças sem marcadores biológicos evidentes, segregado-
ras, que foracluem o sujeito, seu desejo, sua fala” (Melo, 2012, p. 20). 
A meu ver, o pedófilo é isto: uma produção do encontro do discurso 
da ciência com o discurso capitalista, que precisa produzir monstros 
que ele próprio caçará. São os ditos culpados dos desastres e da in-
felicidade, já que o discurso do capitalista esconde o que a agenda 
liberal explicita: a exploração do homem pelo homem perpetua o 

uso dos seres humanos, notadamente dos fisicamente mais fracos, 
como produtos, objetos de gozo, de uso e abuso. 

O que é um pedófilo? Não sei, mas posso escrevê-lo neste matema. 
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Aline in Wonderland, or not

Abstract: What is that, a pedophile? Someone who loves and desires a child? A per-
vert? We will try to answer these questions through the point of view of psychoanalysis, 
having as our starting point the subject of the unconscious, of course. As such, we will 
keep distance from some social engendered concepts as child, adult, abused and abuser.

Keywords: Pedophile. Child. Sexual abuse.

Alice au Pays des Merveilles, ou pas

Résumé: Qu’est que c’est ça, un pédophile? Quelqu’un qui aime et désire un enfant? 
Un pervers? Nous irons essayer de répondre à ces questions à partir de la psychanalyse, 
en prenant comme point de départ le sujet de l’inconscient, naturellement. Pour ce 
propos, nous prendrons distance des concepts engendrés par la sociologie, comme, par 
exemple, enfant, adulte, abusé et abusif.

Mots-clé: Pédophilie. Enfant. Abus sexuel. 

Alicia en el País de las Maravillas, o no

Resumen: ¿Lo que es un pedófilo? ¿El sujeto que ama y desea un niño? ¿Un perverso?  
À la luz del psicoanálisis, intentaremos responder a estas cuestiones, tomando, evidente-
mente, como punto de partida, el sujeto del inconciente, alejándonos de las categorías de 
niño y adulto, abusado y abusador, respectivamente, tales como engendradas socialmente.

Palabras-clave:Pedófilo. Niño. Abuso sexual.
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O Pequeno Homem-Galo e

o Pequeno Hans lançam luz sobre 

as fobias e os rituais totêmicos1

Nádia Afonso de Souza Martins

Resumo
O presente artigo propõe-se a apresentar fragmentos clínicos do caso do Pequeno 
Homem-Galo, de Sándor Ferenczi (1913), como modelo de “totemismo positivo”, e 
do Pequeno Hans, de Sigmund Freud (1909), como um caso de “totemismo negativo”, 
articulando-os com os complexos de Édipo e de castração na investigação dos rituais 
totêmicos apresentados por Freud em “Totem e tabu”. Buscamos elucidar a diferença 
entre o desmentido da castração, mecanismo da Verleugnung, e o recalque da castração, 
mecanismo da Verdrängung. Afirmamos com Freud que o totemismo é a atualização do 
sujeito numa relação primitiva com o objeto.

Palavras-chave: Totemismo positivo e negativo. Rituais totêmicos. Complexo de Édipo.  
Complexo de castração. 

Os casos do Pequeno Homem-Galo (1913) e do Pequeno 
Hans (1909) articulam-se com o complexo de castração e 

com os rituais totêmicos descritos por Freud em “Totem e tabu” 
(1913 [1912–3]). O furo da castração é de estrutura e pode ser ilus-
trado com o caso do Pequeno Hans, cuja fuga do contato com o 
objeto fóbico caracteriza o que Freud denomina “totemismo ne-
gativo”. Em contrapartida, o caso do Pequeno Homem-Galo ilus-
tra o contrário: a aproximação do objeto de fascinação, o fetiche,  

1 Texto apresentado na IV Jornada de Psicanálise do Fórum do Campo Lacaniano 
do Rio de Janeiro, realizada no Centro de convenções do Hotel Pérola, na cidade 
de Armação de Búzios, em setembro de 2016.
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que Freud caracteriza como “totemismo positivo”. Faremos, assim, 
uma confrontação dos dois casos clínicos que ganharam impor-
tância histórica no meio psicanalítico.

Freud escreveu o texto “Totem e tabu” para falar do pai mítico, 
o pai da horda primitiva. Sabemos que a função paterna, o signifi-
cante do Nome-do-Pai que articula o desejo e a Lei, é fundamental 
para a constituição da neurose e que a foraclusão do Nome-do-Pai 
está na constituição de uma estrutura psicótica. Com base nisso, 
Freud descreveu o tipo mais primitivo de uma organização social: 
a horda. O mito do pai totêmico expressa a violência deste pai que 
possuía todas as mulheres e as proibia aos demais membros da tribo. 
Expulsava os filhos quando chegavam à idade adulta para que eles 
não fossem uma ameaça ao seu domínio. Em algum momento, os 
filhos expulsos da tribo se reúnem e retornam à horda para matar 
e devorar o pai. Para terem acesso ao gozo interditado pelo pai, os 
filhos o assassinam. Ao matá-lo, colocam fim à horda patriarcal, 
mas, ao devorá-lo, identificam-se com o pai primitivo no intuito 
de adquirir a sua força. No banquete totêmico, os irmãos repetem 
e comemoram em grupo esse ato “memorável e criminoso”, que foi 
o começo de tantas coisas, como a organização social, as restrições 
morais e a religião (Freud, 1913 [1912–3], p. 145). 

No banquete, o sentimento de culpa advindo do ato assassino 
é aliviado, porque todos do clã participam da refeição. A comu-
nidade de irmãos, todavia, não teve sucesso na organização da 
sociedade, pois foram tomados por um sentimento de culpa que 
fez sua irrupção sob a forma de remorso. Esse sentimento de cul-
pa fez com que o pai morto se tornasse mais forte do que quando 
era vivo. Como tentativa de solução para o sentimento de culpa, 
os filhos instituíram as primeiras leis: a proibição do incesto e do 
ato criminoso por intermédio da proibição da morte do totem, 
confirmando-o como substituto do pai. Criaram assim “os dois 
tabus fundamentais do totemismo, que corresponderam aos dois 
desejos reprimidos do complexo de Édipo: o homicídio e o in-
cesto” (Freud, 1913 [1912–3], p. 147). Valendo-se desse mito, Freud 

pôde demonstrar como o pai devastador primitivo se transforma 
no pai simbólico que dita os códigos da Lei Moral e que funciona 
como aquele que reforça as exigências do supereu de cumprimento  
dos mandamentos e das regras sociais.

Ainda no mesmo texto, Freud associou as suposições incom-
provadas e bastante incertas às fobias de animais apresentadas por 
crianças neuróticas, situando o complexo de Édipo no centro de 
sua teoria. Para esse estudo, Freud convocou três testemunhas 
com fobias de animais: 1) o inteligente e interessante Pequeno 
Hans, menino de cinco anos de idade com medo de cavalo e em 
profundo conflito a respeito de seu pai, que ocupava o lugar de 
mediador entre o menino e Freud; 2) um caso que lhe fora apre-
sentado por Ferenczi, o Pequeno Árpad, que se identificava com 
galinhas e ao mesmo tempo desejava vê-las abatidas; e 3) o caso 
do menino de nove anos com fobia de cães estudado pelo psicana-
lista dr. Moshe Wulff, de Odessa, na Ucrânia, autor que estudou 
as neuroses da infância com grande compreensão. 

No relato da história clínica desse menino de nove anos, 
Wulff conta que, aos quatro, o paciente sofreu de uma cinofo-
bia. Quando via passar um cão correndo na rua, chorava e gritava: 

“Cachorrinho querido, não me morda! Eu vou ser bonzinho!”. Por 
“ser bonzinho” queria dizer “não mexer no pipi”, ou seja, não se 
masturbar. Segundo o autor, tratava-se na realidade do medo do 
pai deslocado para os cães, pois sua curiosa exclamação “cachorri-
nho, eu vou ser bonzinho”, isto é, “não me masturbarei”, dirigia-se 
ao pai que o havia proibido de masturbar-se. 

Wulff acrescenta uma nota de rodapé que está totalmente 
de acordo com as opiniões de Freud e, ao mesmo tempo, dá tes-
temunho da frequente ocorrência de tais experiências, afirmando 
que fobias desse tipo (de cavalos, cães, gatos, aves e outros ani-
mais domésticos) eram, em sua opinião, ao menos tão comuns na 
infância quanto o pavor noturno, e na análise mostravam, quase 
invariavelmente, ser um deslocamento para os animais do medo 
que a criança tinha de um de seus genitores.
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A postura desses garotos diante dos animais ajudou Freud a 
interpretar o animal totêmico como representação do pai. Nesse 
estudo, ele considerou extremamente provável que todo “sistema 
totêmico”, tal como a fobia animal de Hans e a perversão gali-
nácea de Árpad, tivessem surgido das condições do complexo de 
Édipo. O que Freud apreendera e estava transmitindo em “Totem 
e tabu” era que o homem faz de seu pai um Deus. 

Freud retomou o complexo de Édipo e afirmou que a pri-
meira escolha amorosa da criança é incestuosa e que as fixações 
incestuosas da libido têm papel fundamental na vida mental in-
consciente. O complexo de Édipo mostra a desnaturalização do 
sexo pela linguagem e as vias de identificação que são abertas a 
partir dos impasses da castração. Os complexos de Édipo e de 
castração regulam o jogo do desejo, as escolhas da neurose, as de-
terminações inconscientes do sexo e as formas de gozo do sujeito. 
A castração se coloca para todo sujeito numa organização sexual 
sob a primazia do falo. Em “A significação do falo”, Lacan afirma 
que “o falo é um significante, não é uma fantasia no sentido ima-
ginário, nem tampouco objeto parcial, e muito menos o órgão que 
o simboliza” (Lacan, 1958, p. 696). 

Freud descreveu o percurso da análise de um menino de cin-
co anos que dá luz aos estudos psicanalíticos sobre a fobia (Freud, 
1909). O caso provém não da observação direta de Freud, e sim da 
transmissão do pai do menino, Max Graf, cujas primeiras obser-
vações datam de uma época em que Herbert Graf – que conhe-
cemos como o Pequeno Hans – ainda não completara três anos 
de idade. Nessa ocasião, o menino já demonstrara um interesse 
muito grande e vivo por seu “pipi”, apelido dado pela família ao 
seu pênis. Cedo, percebeu uma característica essencial para dife-
renciar objetos animados dos inanimados: a presença ou ausência 
de um “pipi”. Herbert era descrito pelos pais como uma criança 
alegre, amistosa, intelectualmente inteligente e ativa, e que agra-
dava muito às pessoas em geral. Um dia, pela manhã, acordou 
chorando e, ao ser perguntado por que chorava, disse à mãe que 

pensava que ela tivesse ido embora, o que Freud interpretou como 
um sonho de angústia.

Desde “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” (1905), 
Freud teoriza a sexualidade infantil como perversa e polimorfa, 
tendo classificado o caso do Pequeno Hans como “realmente um 
modelo positivo de todos os vícios”. É no campo da clínica que se 
pode discutir a questão do falo, de ter ou não ter o falo, e a dife-
rença entre o “todo fálico” e o “não-todo fálico”, o que definirá a 
posição do sujeito em face da sexuação.

Em O Seminário, livro 16: de um Outro ao outro (1968–9), Lacan 
articula a fobia não como uma entidade clínica, mas como “placa 
giratória” da perversão à neurose, posição que o sujeito ocupa até 
que algo tenha sido esclarecido, franquando-lhe a saída para uma 
das duas classes de neurose: histeria ou neurose obsessiva. 

O sintoma do Pequeno Hans que o impedia de sair de casa 
era o medo de ser mordido por um cavalo branco. A fobia sur-
ge a partir de um encontro primordial com a angústia. Na fobia, 
a angústia não deriva de lembranças, ela transforma o afeto em 
medo. A fobia localiza a angústia, conferindo-lhe um significante.  
O medo do cavalo que amarra a angústia vem como suplência, 
como falo imaginário, objeto fóbico equivalente ao totem. A atu-
ação do pai real pela via da palavra da mãe é fundamental para a 
solução da crise, na medida em que a fobia é a neurose edipiana 
por excelência. Há um endereçamento ao pai, cuja função de in-
terdição foi falha, claudicante, capenga. “É com esta chave, e ape-
nas com ela, que vocês podem compreender o que está em jogo 
quando o pequeno Hans fomenta a sua fobia. O que caracteriza 
esta observação [...] é que, apesar de todo o amor do pai, toda 
gentileza, toda a sua inteligência, graças à qual temos a observação, 
não existe pai real” (Lacan, 1956–7, p. 216).

Freud chamou a atenção para o fato de que seu amor pelo pai 
entrara em conflito com sua hostilidade para com ele, por conside-
rá-lo um rival na disputa pelo amor de sua mãe. Por gostar de sua 
mãe, o menino desejava afastá-la do pai. Esse desejo hostil se trans-
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formou em angústia. Certo dia, ele viu o pai sem camisa e lhe disse: 
“Papai você é lindo! Você é tão branco! Como um cavalo branco”. 
Em outra ocasião, ele tinha afirmado: “Cavalos brancos mordem”. 

A fobia de Hans passava por dois campos paradoxais: o medo 
de seu pai, representado pelo medo de cavalo, e o medo pelo pai, 
por ser bonzinho, amigo dele, que o escutava e lhe dava atenção, 
porém a função paterna operou de forma claudicante. É Freud 
quem faz o papel de pai, quem exerce a função paterna de for-
ma indireta. Freud chama a atenção para o valor de evidência 
da análise não como uma investigação científica imparcial, mas 
como uma medida terapêutica. Só então Hans pôde se dar conta 
de que tinha medo do pai, representado por esse “cavalo branco”.  
A fobia aciona o pai simbólico e, com o tratamento que se opera 
por intermédio da observação do pai, o menino constrói as me-
táforas que dão consistência ao pai real. Eis aí o caminho da cura. 

Os mimos e carícias exacerbados entre Hans e sua mãe le-
varam-no ao que Lacan chamou de “jogo do engodo” imaginário, 
ilusão de completude dessa relação dual. As questões sobre seu 
órgão sexual o impeliam a tocá-lo e visualizá-lo com frequência. 
Aos três anos e meio, sua mãe ameaçou-o com palavras, porque 
ele estava se masturbando, dizendo-lhe: “Vou chamar o dr. Fula-
no para cortar o seu pipi”. Ao identificar a queda de um cavalo 
grande e pesado, ele percebeu um desejo de que seu pai também 
pudesse cair do mesmo modo e morrer. Ele desejava que seu pai 
morresse, para que ele tomasse seu lugar junto à mãe. 

Ao classificar esse caso como “totemismo negativo”, Freud 
apontava para a atitude típica de uma criança do sexo masculino 
para com os pais no complexo de Édipo, o complexo nuclear da 
neurose. A análise de Herbert nos permite descobrir os motivos 
do deslocamento do ódio pelo pai que surgiu no menino por causa 
da rivalidade. A mãe não é capaz de adquirir uma soberania abso-
luta sobre a mente da criança, que luta contra esses sentimentos, e 
surge a ambivalência amor/ódio. Assim que sua ansiedade come-
çou a diminuir, ele se identificou com o animal temido, começou 

a pinotear como um cavalo e mordeu o pai, imitando algumas das 
características do animal totêmico, mas invertidas para o negativo. 
Um complexo de Édipo positivo corresponde a um “totemismo 
negativo”, assim como a cultura primitiva concretizava o espírito 
protetor e acreditava que o totem era sagrado e que não se poderia 
matar o animal totem.

E chegamos agora, por fim, à característica do sistema totêmico 
que atraiu o interesse dos psicanalistas. Em quase todos os luga-
res em que encontramos totens, encontramos também uma lei 
contra as relações sexuais entre pessoas do mesmo totem e, con-
sequentemente, contra o seu casamento. Trata-se então da “exo-
gamia”, uma instituição relacionada com o totemismo (Freud, 
1913 [1912–3], p. 23). 

Em 1910, a família de Árpad, de três anos, partia da Hungria 
para passar férias de verão na Áustria, como de costume. Entre-
tanto, para a decepção dos pais, numa casa de campo com várias 
opções de lazer, o menino escolhe não aproveitar o espaço e de-
tém-se no galinheiro. Sua brincadeira habitual consistia em imitar 
os ruídos e a marcha das aves. Ele respondia aos cacarejos, repro-
duzia o bater das asas e desalinhava a coluna para se aproximar da 
postura curvilínea dos galináceos. A tal ponto que a mãe se angus-
tiou e começou a temer seriamente que seu filho desaprendesse a 
falar. De volta a Budapeste, ele voltou a usar a linguagem humana, 
como lhe era habitual, porém sua fala se concentrava sempre no 
mesmo assunto: galos, galinhas, pintos. 

Árpad estava obcecado com o que se passava no galinheiro. 
Comportava-se de forma compulsiva, atraído pelo momento da 
degola e, ao mesmo tempo, com um medo extremo. A insistência 
do garoto intrigava os pais, que decidiram pedir ajuda a Ferenczi. 
Desde o retorno das férias, sua brincadeira preferida consistia em 
confeccionar seus próprios galinhos de brinquedo com pedaços de 
jornal, colocá-los à venda, levar cada um deles até a pia da cozinha, 



7978 FOLHETIM, Rio de Janeiro, ano XIV, n. 13, dez. 2016, p. 71–82O Pequeno Homem-Galo e o Pequeno Hans ...•Nádia Afonso de Souza Martins

EM TORNO DA TEORIA EM TORNO DA TEORIA 

molhá-los e degolá-los. Como se não bastasse, imitava com per-
feição os sons e os gestos desesperados de um frango prestes a ser 
degolado. No entanto, apesar de todo o alvoroço, com a chegada 
das aves no pátio, ele se manifestava de forma quase contraditória: 
medo intenso em relação às aves vivas e atração ansiosa pela oca-
sião em que seriam mortas. 

Freud classificou a “perversão galinácea” de Árpad como 
exemplo de “totemismo positivo”, uma vez que o próprio menino 
se transformava num galo e seu único interesse era o galinheiro.  
A explicação foi reconstruída por Ferenczi (1913). Quando a fa-
mília fez a primeira viagem à estação de águas, Árpad tinha dois 
anos e meio. Certa vez, ele foi ao galinheiro e urinou lá dentro. 
Enquanto urinava, um galo ou uma galinha lhe picou o pênis.  
A dor e o susto o fizeram chorar incessantemente. A empregada 
foi até o galinheiro para socorrê-lo, fazendo um curativo em seu 
pênis e arrancando o pescoço do galo ali mesmo na sua frente.  
O fato notável nessa história é que o efeito psíquico desse even-
to na criança só apareceu após um período de latência de um 
ano inteiro. Por ocasião da segunda estadia nessa casa de campo,  
Árpad reviveu a cena primária que, de maneira semelhante, tinha 
representado a ameaça à integridade de seu pênis. 

À guisa de conclusão, após tantos pontos de convergência 
entre os dois casos clínicos de crianças com medo de um ani-
mal específico, vemos que, levando em conta a castração na dia-
lética edipiana, eles não pertencem ao mesmo mundo na clínica.  
Um caso aponta para o mecanismo da Verleugnung, o desmenti-
do da castração na perversão galinácea, e o outro para uma fobia 
dentro do campo da neurose. Trata-se de um balizamento clínico 
da Verdrängung, do recalque. 

A neurose se caracteriza por um recalcamento sexual que ul-
trapassa a medida usual. Com relação à castração, vemos Herbert 
como uma criança se assegurando de uma saída para se constituir 
como sujeito ante a submissão ao desejo materno na cena edípica, 
buscando uma alternativa para seu advento como sujeito do desejo. 

Se há uma dificuldade na travessia do Édipo, é justamente o que ba-
lizará a emergência de um sujeito. Ao se assujeitar à escolha forçada, 
isso lhe dá certa independência e lhe abre a possibilidade de aceitar 
a diferença na vida sexual. Freud, num reencontro com Herbert aos 
dezenove anos, afirma, com prazer, tê-lo visto feliz e saudável! 

No caso de Árpad, vemos sua posição subjetiva sendo dada a 
partir da encenação de uma fantasia. Um sujeito investido num po-
der desmedido sobre o outro, desejando um poder de vida e morte 
sobre o outro. Ele cria o animal e o mata, festejando sua morte! 
Ele incorpora o animal, exercendo uma mestria de combate e vin-
gança galinácea, capaz de enfrentar o “galo” que picara o seu pênis.  
O perverso põe em jogo sua pulsão sexual em condutas agenciadas 
pela cena de seu fantasma. Com a fórmula “a neurose é o negativo 
da perversão”, Freud verificou, em “Três ensaios sobre a teoria da 
sexualidade”, que o neurótico passa ao ato realmente para sustentar 
um desejo desfalecente, ao passo que o perverso finge que desco-
nhece a lei em suas encenações, para realizar um desejo decidido e, 
assim, obter um gozo mortífero e inconfessável. Há uma diferença 
entre identificar-se com o significante “cavalo”, que é um represen-
tante do pai, como fez Hans, e identificar-se com o objeto fetiche, 
transformando-se no próprio galo, para desmentir a castração. 

O Pequeno Hans, para ter acesso ao gozo materno, desejou 
matar o pai, desencadeando sua angústia a partir de uma ameaça 
de castração pretérita. Ele se identificou com o significante cava-
lo e conseguiu metaforizar seu sofrimento fóbico. Já o Pequeno 
Homem-Galo atualizou sua fantasia inconsciente, valendo-se da 
realidade factual: desejou matar o galo e devorá-lo com o intuito 
de adquirir sua força, identificou-se com o objeto fetiche por sua 
força. Essa incorporação galinácea marca uma diferença subjetiva 
bastante significativa que ilustra como a posição do sujeito é bem 
distinta na estrutura perversa e na estrutura neurótica. 

Apropriamo-nos do banquete totêmico, focando em duas fa-
ces diferenciadas do totemismo e em dois casos clínicos aponta-
dos por Freud. Se, por um lado, vimos como Herbert, o Pequeno 
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Hans, um neurótico que temia o objeto fóbico, não desejava matar 
o animal, porque, além de ter medo do pai, também tinha medo 
pelo pai, por outro, vimos que Árpad, o Pequeno Homem-Galo, 
desejava matar e devorar o animal, porque desejava se transformar 
nele e adquirir a sua força. O totemismo é, assim, uma atualização 
do sujeito numa relação primitiva com o objeto e pode ser en-
tendido como o mito emblemático da origem da civilização ou a 
passagem propriamente dita da natureza à cultura. 
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Little Cockman and Little Hans shed some light over phobias and 

totemic rituals

Abstract: The purpose of this article is to present clinical case fragments like Sán-
dor Ferenczi’s Little Man-Cock (1913) as a model of “positive” totemism and Sigmund 
Freud’s Little Hans (1909), which illustrates the “negative” totemism, articulating them 
with the Oedipus complex and the castration complex, as a research about the totemic 
rituals introduced by Freud in “Totem and Taboo”. We intend to elucidate the differ-
ence between the deny of castration, the Verleugnung’s mechanism, and the repression 
of castration, the Verdrängung’s mechanism. We put forth, with Freud, that the totemic 
culture is an update of the subject in a primitive relation with the object.

Keywords: Positive and negative totemism. Totemic rituals. Oedipus complex. Castra-
tion complex.

Le Petit Homme-Coq et le Petit Hans jettent la lumière sur la phobie  

et les rituels totémiques

Résumé: Ce texte a pour but la présentation de passages cliniques du cas du Petit 
Homme-Coq, de Sándor Ferenczi (1913), en tant que modèle du “totémisme positif ”, 
et du Petit Hans, de Sigmund Freud (1909), comme un cas de “totémisme négatif ”, en 
les articulant avec le complexe d’Oedipe et le complexe de castraction dans l’étude des 
rituels totemiques que Freud a présenté dans “Totem e tabu”. Nous cherchons à éclai-
rer la différence entre le démenti de la castraction, le mécanisme de la Verleugnung, et 
le refoulement de la castration, le mécanisme de la Verdrängung. Nous affirmons avec 
Freud que le totemisme est la mise-au-jour du sujet dans un rapport primitif avec l’objet.

Mots-clé: Totémisme positif et négatif. Rituels totémiques. Complexe d’Oedipe.  
Complexe de castraction. 

El Pequeño Hombre-Gallo y el Pequeño Hans lanzan luz sobre las 

fobias y los rituales totémicos

Resumen: La propuesta de este artículo es presentar fragmentos clínicos de los casos del 
Pequeño Hombre-Gallo, de Sándor Ferenczi (1913), como modelo del “totemismo posi-
tivo” y del Pequeño Hans, de Sigmund Freud (1909), ilustrando el “totemismo negativo”, 
articulándolos con el complejo de Edipo y el complejo de castración en la investigación 
sobre los rituales totémicos presentados por Freud en “Tótem y tabú”. Pretendemos eluci-
dar la diferencia entre el desmentido de la castración, el mecanismo de la Verleugnung, y la 
repressión de la castración, el mecanismo de la Verdrängung. Afirmamos con Freud que el 
totemismo es una actualización del sujeto en una relación primitiva con el objeto. 

Palabras-clave: Totemismo positivo y negativo. Rituales totémicos. Complejo de Édipo.  
Complejo de castración. 
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O mal-estar da criança e seu retorno

no adulto em forma de violência1

Sheila Abramovitch

Resumo
Crianças são vítimas de violência. Milhões delas são submetidas a agressões diárias. 
Essas agressões ocorrem em metrópoles ou áreas rurais, de países pobres ou ricos, in-
dependentemente da cultura e religião. O objetivo deste trabalho é mostrar um recor-
te dessa violência que comparece no nosso cotidiano como um mal-estar da criança 
e, muitas vezes, como um transtorno psiquiátrico. E esse mal-estar pode retornar ao 
sujeito, ao provocar violência por parte do adulto, cuidador da criança. Para tanto, apre-
sentamos pesquisa de campo, realizada no Ambulatório de Psiquiatria da Infância e da 
Adolescência do Hupe/Uerj, sob a luz da psicanálise, no eixo freudo-lacaniano, como 
referência teórica. 

Palavras-chave: Mal-estar. Psicanálise com crianças. Violência.

Introdução 

Crianças são vítimas de violência. Milhões delas são subme-
tidas a agressões diárias em guerras e exílios, acidentes, de-

sastres naturais, doenças e perdas, assaltos, tiroteios, abuso físico e 
sexual, ou ainda em atos terroristas (Lubit, 2003). Essas agressões 
ocorrem em metrópoles ou áreas rurais, de países pobres ou ricos, 
independentemente da cultura e religião, com impacto profundo 
e duradouro, podendo comprometer até o futuro de uma nação 
(Dyegrov et al., 2001). 

1 Texto apresentado na III Jornada de Psicanálise do Fórum do Campo Lacaniano 
do Rio de Janeiro, realizada no Centro de convenções do Hotel Atlântico Búzios, 
na cidade de Armação de Búzios, em setembro de 2015.
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No Brasil, as condições socioeconômicas desfavoráveis têm 
sido apontadas como fator relevante para a crescente violência 
que atinge crianças, pois a combinação de baixa renda, analfabe-
tismo, desemprego dos pais, más condições de moradia e acesso 
limitado a saúde e a educação aumentam o risco para essa faixa 
etária (Bordin et al., 2007).

A violência é o principal evento traumático envolvido no 
transtorno psiquiátrico da infância, contribuindo para o aumento 
de diagnósticos médicos. Há aumento do número de diagnósticos 
ou as crianças adoecem mais nos dias de hoje? Pudemos observar 
também que as crianças estão mais adoecidas e que a violência 
tem participação relevante (Abramovitch, 2007, 2008, 2009).

Pesquisas nacionais, como a de Vitolo, realizadas na cidade de 
Taubaté, em São Paulo, mostraram que crianças das classes D e E  
são mais propensas a apresentar transtornos de conduta (Vitolo, 2005). 
O estudo de Bevegnú, em Pelotas, indica que crianças expostas a 
mães que gritam, batem, espancam e punem têm o dobro de chan-
ces de apresentar problemas de saúde mental (Bevegnu, 2005). 

Mas como um evento traumático, no caso a violência, se 
torna um trauma psíquico? Tomemos as definições de Freud em 

“Moisés e o monoteísmo”, texto em que o trauma aparece como 
um choque violento, capaz de romper a barreira protetora do Eu, 
podendo provocar perturbações duradouras sobre a organização 
psíquica do sujeito. “Quanto mais forte for o trauma, mais cer-
tamente seus efeitos prejudiciais se tornarão manifestos” (Freud, 
1939, p. 252). Em “Inibição, sintoma e angústia” (1926), Freud de-
fine momento traumático como um encontro com o perigo, no 
qual o sujeito, privado dos meios necessários para as operações do 
princípio de prazer, é presa de uma “excitação” intratável, a expe-
riência do desamparo. 

Colette Soler nos diz que o trauma é a perda da referência do 
Outro (Soler, 2004). O Outro que cuida e protege pode, parado-
xalmente, deixar uma criança abandonada, em risco ou desampa-
rada. Crianças necessitam de um Outro cuidador para acolhê-las 

e defendê-las do mundo, cada vez mais hostil e distante delas. 
Sendo assim, o encontro com um real traumático revive o trauma 
original, pois vem, mais uma vez, dizer ao sujeito que o Outro 

“não dá conta”. Apesar de a família moderna situar a criança no 
centro das atenções, oferecendo carinho e intimidade, nem sem-
pre fornece elementos simbólicos de pertinência e compartilha-
mento de uma vida em comum. Há sempre um valor moral e 
social a ser considerado numa determinada cultura, sociedade ou 
época, e as crianças não são poupadas de seus conflitos; ao contrá-
rio, são suas maiores vítimas.

Não basta a criança em evidência. São necessários investi-
mentos: educar, dar limites, amar, abnegar, abdicar e acompanhar, 
entre tantas outras tarefas, ou seja, disponibilidade para ouvi-la e 
sustentá-la simbolicamente.

A pesquisa

A equipe do Ambulatório de Psiquiatria do Hospital Uni-
versitário Pedro Ernesto da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (Hupe/Uerj) estudou, durante três anos, os transtornos 
psiquiátricos associados a eventos traumáticos na infância em di-
ferentes culturas e sociedades. Investigamos transtornos e eventos 
traumáticos na população referenciada de baixa renda, constituída 
por crianças entre três e doze anos. Nosso objetivo foi avaliar a 
existência ou não de associação entre transtornos psiquiátricos e 
eventos traumáticos ocorridos durante a infância. Entre as prin-
cipais patologias, predominaram as do grupo dos transtornos de 
déficit de atenção e do comportamento disruptivo (DSM-IV). 

Entrevistamos cem mães e seus filhos, e encontramos em 2/3 
da amostra uma relação de presença positiva das experiências de 
violência com diagnósticos que abrangem os casos de Transtorno 
de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade (TDAH), Transtorno 
de Conduta (TC) e Transtorno Oposicional Desafiador (TOD). 
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Dos vários tipos de traumas examinados, predominaram os maus-
-tratos na modalidade do abuso físico intrafamiliar. Encontrou-se 
relação do abuso físico com os transtornos psiquiátricos analisados, 
sendo que esses transtornos surgiram antes do ato violento do adul-
to. A violência compareceu por meio de tapas, chutes, pancadas e 
queimaduras, cometidos por pais, cuidadores ou irmãos mais velhos, 
e tais agressões foram identificadas como formas de castigo corpo-
ral, intencional ou não acidental, objetivando ferir ou machucar.

Então, como o mal-estar da criança retorna no adulto, sob a 
forma de violência? À complexidade do tema soma-se o não poder 
analisar o particular de cada caso, pois, apesar de nossa insistência, 
poucas crianças, bem como seus pais, sustentaram uma análise. Sa-
bemos apenas que a fantasia da criança esbarrou no desejo dos pais, 
causando retorno do recalcado e produção de sintoma na criança.

Em “Análise terminável e interminável”, Freud nos dá uma 
indicação da razão pela qual muitas vezes o tratamento com crian-
ças fracassa. Nesse texto, ele enumera vários fatores insuscetíveis 
a influências psíquicas, como a natureza fisiológica e biológica 
do sujeito, acrescentando a eles a força constitucional das pul-
sões e a relativa fraqueza do ego (Freud, 1937, p. 256). Mas o fator 
impeditivo mais poderoso de todos, e que está além de qualquer 
possibilidade de controle, é a pulsão de morte (Freud, 1937, p. 276).

E por que o mal-estar da criança, aqui representado pelo 
transtorno psiquiátrico, provoca a pulsão de morte no Outro, ou 
seja, atos violentos por parte do adulto cuidador? Fomos buscar 
uma resposta nos textos de Freud “Sobre o narcisismo: uma intro-
dução ao narcisismo” (1914), “Uma criança é espancada” (1919) e 

“O mal-estar na civilização” (1930). 
Na via do narcisismo, a criança completa a imagem idealiza-

da dos pais, mas algo do mal-estar daquela vem desconstruir essa 
imagem. O filho ou a criança de quem cuidamos é, por vezes, o 
prolongamento, a revivescência, a reprodução do nosso próprio 
narcisismo. Este comparece na atitude terna e carinhosa que te-
mos com as crianças. “É como se as invejássemos pela conservação 

de um estado psíquico bem-aventurado, uma posição libidinal que, 
há muito, nós mesmos abandonamos” (Freud, 1914, p. 23). Pode-
mos dizer que o abalo à imagem do filho perfeito, que agora está 

“transtornado”, provoca mal-estar também no adulto. “O amor a 
um filho é um amor narcísico, e requer, também, ser amado (por 
ele), pois é esse o objetivo e a satisfação, na escolha narcisista de 
objeto” (Freud, 1914, p. 31).

A criança, por seu lado, ao endereçar seu sintoma, endereça 
um apelo ao Outro para que ele venha retirá-la do lugar de obje-
to-dejeto, causa de mal-estar. Às vezes, esse apelo é ouvido como 
desrespeito, insubordinação, indisciplina ou desafio à autoridade, 
e pode provocar um ato de violência, pois a criança deveria obe-
decer, ficar quieta e boazinha, não dar trabalho e, até mesmo, se 
possível, permanecer calada.    

Questionadas sobre a proibição legal de se bater nos filhos, 
muitas mães entrevistadas disseram: “Como assim? Eu bato por-
que minha mãe me batia e é assim que eu educo”; “Não é para 
bater não?”; “Bato sim! Se eu não bater, ele vai virar bandido!”  
O sintoma, tratado por Freud como a verdade do sujeito e não 
a verdade da doença, surge em auxílio da fantasia abalada. Para 
além do sintoma observável – formação do inconsciente e realiza-
ção de desejo –, existe a verdade inconsciente, que deve ser bus-
cada no particular do caso. Vimos alguns sujeitos-crianças com 
sintomas do tipo TDAH, por exemplo, enlaçados numa tal relação 
com seus pais, que não queriam se tratar e abrir mão do gozo que 
seus sintomas lhes traziam. Presa na fantasia dos pais, a criança 
se agita (sintoma) e apanha, e quanto mais apanha, mais se agita.

Fabrício era espancado por sua mãe. Os vizinhos denuncia-
ram ao Conselho Tutelar e o menino mudou-se para a casa da tia, 
que o traz aos atendimentos. O juiz determinou que ele fizesse 
psicoterapia. Fabrício tem diagnóstico de transtorno de conduta. 
Ele chora, porque não quer se separar da mãe. Apanhar não é uma 
questão para ele. Diz que fica quietinho e espera passar. Não sente 
dor, já está acostumado a apanhar da mãe.
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Tomemos, então, a resposta da estrutura neurótica ao dese-
jo do Outro, qual seja, a fantasia fundamental. Em 1919, Freud 
descreve os três tempos da fantasia de espancamento: “Meu pai 
espanca uma criança que eu odeio”, “Meu pai me espanca” e “Ba-
te-se numa criança”. Freud menciona a grande frequência dessa 
fantasia em seus pacientes e escreve que há sentimentos de pra-
zer relacionados com ela, dos quais o sujeito dificilmente irá abrir 
mão. Em seguida, acrescenta o aspecto de gozo sexual e de prazer 
masturbatório a ela ligados. Freud destaca o caráter masoquista 
do segundo tempo da fantasia, em que a criança imagina estar 
sendo espancada por seu pai. A conversão do sadismo, do pri-
meiro tempo, em masoquismo, no segundo tempo, é expressão 
direta do “sentimento de culpa e do amor sexual” ao progenitor.  
E Freud acrescenta que reside aí a “essência do masoquismo” 
(Freud, 1919, p. 237). Mas será que as crianças de fato provocam? 
Será que gostam de apanhar?

Há um paradoxo posto aí, pois se, por um lado, a criança 
constrói uma fantasia para se defender do desejo do Outro, por 
outro, ela se submete a esse desejo, para se instalar no lugar de 
amada, no desejo desse mesmo Outro. Em “O mal-estar na ci-
vilização” (1930), Freud  afirma que o supereu tem necessidade 
de punição. A relação entre supereu e necessidade de punição foi 
trabalhada novamente em 1937, em “Análise terminável e inter-
minável”, no qual ele aponta que os fenômenos do masoquismo 

“constituem indicações inequívocas da presença de um poder, na 
vida mental, que chamamos de pulsão de agressividade ou de des-
truição segundo seus objetivos, e que remontamos à pulsão de 
morte original da matéria viva” (Freud, 1937, p. 276). Pensamos 
em Fabrício, em suas tentativas de repetir por meio da insistência 
na conduta transtornada as marcas de gozo deixadas em seu cor-
po. Entendemos que sua repetição pulsional tenta contornar seu 
objeto amoroso, visando atingi-lo: a mãe. 

Algo da criança descompletou o adulto e retornou sobre ela, 
algo que toca também na fantasia do adulto, descontruindo o dis-

curso do mestre, do educador, com seu saber absoluto. Ao se iden-
tificar com o discurso do Outro, a criança toma para si a parte que 
falta nesse Outro, ela acredita poder completá-lo com sua resposta 
à questão: “O que o Outro quer de mim?” Mas, nessa repetição, 
a criança pode atingir um ponto insuportável no Outro, o que o 
remeterá à incapacidade, endossada pela criança, de sustentar a lei 
com sua palavra.

O mal-estar da criança vem apontar para o fracasso da edu-
cação dos pais. Denuncia a falha na tarefa de educar um filho. 
Enquanto agentes do discurso do mestre, os pais educadores não 
se colocam como agentes de um saber furado, castrado, e não su-
portam ver os seus ensinamentos desacatados. 

Para Freud, a educação é uma das tarefas impossíveis, porque 
a pulsão não se satisfaz nunca, não cessa de não se inscrever e relu-
ta em ser domesticada (Freud, 1937). A criança faz um apelo para 
comunicar um sofrimento através de seu sintoma, mas não é ouvi-
da; em vez disso, é interpretada como desrespeitosa e desafiadora, 
então responde com mais sintomas. E, ao tocar em um ponto de 
angústia insuportável para o adulto, este, com sua própria fantasia 
abalada, responde com mais punição. Há nesse desencontro de 
escutas pais-filhos, nessa ausência de diálogo, um ciclo vicioso: 
pais gozam ao punir filhos e crianças gozam ao serem punidas, o 
que só faz revelar a impossibilidade da educação.

Termino com Foucault em Vigiar e punir. Seu livro ilustra 
a prática, já presente no século XVIII, da aplicação de castigos 
físicos para impingir sofrimento corporal como forma de punição. 
Crianças eram espancadas por mau comportamento ou traqui-
nagem. Foucault menciona os cartazes espalhados pelas cidades, 
comunicando a pais, tios, tutores e diretores de internatos que “o 
senhor Bicho-Papão e a senhora Tralha-Velha” passariam nos ho-
rários afixados para aplicar castigos físicos, por meio de máquina 
a vapor, às crianças preguiçosas, gulosas, indóceis, desobedientes, 
briguentas, mexeriqueiras, faladoras ou que tivessem algum defeito  
(Foucault, 2009, p. 32–3).



9190 FOLHETIM, Rio de Janeiro, ano XIV, n. 13, dez. 2016, p. 83–92O mal-estar da criança e seu retorno no adulto...•Sheila Abramovitch

EM TORNO DA TEORIA EM TORNO DA TEORIA 

Referências bibliográficas

ABRAMOVITCH, Sheila; MOREIRA, Maria Lucia; CHENIAUX, Elie. O impacto 
da violência na saúde mental das crianças. Revista de Pediatria SOPERJ, Rio de Janeiro, 
vol. 8, n. 2, out., 2007, p. 12–7.

___; CHENIAUX, Elie. Trauma e transtorno psiquiátrico na infância. Revista Marraio. 
Rio de Janeiro, n. 12, set., 2006. p. 93–102.

___; MAIA, Maria Claudia; CHENIAUX, Elie. Transtorno do déficit de atenção e de 
comportamento disruptivo: associação com abuso físico na infância. Rev Psiq Clín, São 
Paulo, vol. 35, n. 4, 2008. p. 159–64.

BENVEGNÚ, Luís Antônio. Work and behavioral problems in children and adoles-
cents. Int J Epidemiol. New York, n. 34, 2005, p. 1217–24.

BORDIN I. A. S.; PAULA, C. S.; NASCIMENTO, R.; SEIXAS, C. Punição física 
grave e problemas de saúde mental em população de crianças e adolescentes econo-
micamente desfavorecida. Revista Brasileira de Psiquiatria, Rio de Janeiro, vol. 28, n. 4, 
2006. p. 290–96.

DSM-IV: manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. 4ª ed. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1995.

DYGREGOV, A; GUPTA, L; GJESTAD, R; SIVA, E. Trauma exposure and psycho-
logical reactions to genocide among Rwandan children. Journal of Traumatic Stress, New 
York, vol. 3, n. 1, 2001. p. 3–21.

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 37ª ed. Petrópolis: Vozes, 2009.

FREUD, Sigmund. (1914). Sobre o narcisismo: uma introdução. In: Edições Standard Bra-
sileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, vol. 14. Rio de Janeiro: Imago, 1974.

___. (1919). Uma criança é espancada. In: Edições Standard Brasileira das Obras Psicológi-
cas Completas de Sigmund Freud, vol. 17. Rio de Janeiro: Imago, 1976. 

___. (1925). Inibição, sintoma, angústia. In: Edições Standard Brasileira das Obras Psicoló-
gicas Completas de Sigmund Freud, vol. 20. Rio de Janeiro: Imago, 1976.

___. (1930). Prefácio à juventude desorientada, de Aichhorn. In: Edições Standard Brasileira 
das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, vol. 19. Rio de Janeiro: Imago, 1976.

___. (1930). O mal-estar na civilização. In: Edições Standard Brasileira das Obras Psicológi-
cas Completas de Sigmund Freud, vol. 21. Rio de Janeiro: Imago, 1974.

___. (1937). Análise terminável e interminável. In: Edições Standard Brasileira das Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud, vol. 23. Rio de Janeiro: Imago, 1975.

___. (1939). Moisés e o monoteísmo. In: Edições Standard Brasileira das Obras Psicológicas 
Completas de Sigmund Freud, vol. 23. Rio de Janeiro: Imago, 1975.

LUBIT, R.; ROVINE, D.; DE FRANCISCI, L.; ETH, S. Impact of trauma in chil-
dren. J Psychiatr Pract, New York, vol. 9, n. 2, 2003. p. 128–38.

SOLER, Colette. Discurso e trauma. In: ALBERT, Sonia; RIBEIRO, Maria A. C. (org.). Re-
torno do exílio: o corpo entre a psicanálise e a ciência. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2004. p. 71–88.

VITOLO, Y. L. Parental beliefs and child-rearing attitudes and mental health problems 
among school children. Revista de Saúde Pública, São Paulo, n. 39, 2005. p. 716–24.

The child’s malaise and its return in the adult in the form of violence

Abstract: Children are victims of violence. Millions of them are subjected to daily aggres-
sion. These aggressions occur in metropolises or rural areas, in poor or rich countries, regard-
less of culture and religion. The objective of this paper is to show a fragment of this violence, 
which appears in our daily life, as a malaise of the child, often a psychiatric disorder. And 
this malaise can return to the subject, provoking violence in the adult, caretaker of the child. 
For that, we present field research findings, at the Hupe/Uerj psychiatric outpatient clinic, 
under the light of psychoanalysis, on the Freud-Lacanian axis as a theoretical reference.

Keywords: Malaise. Psychoanalysis with children. Violence.

Le malaise de l’enfant et son retour chez l’adulte dans la forme de violence

Résumé: Les enfants sont victimes de violence. Millions d’entre eux sont soumis à 
l’agression quotidienne. Ces agressions se produisent dans les métropoles ou les zones rura-
les, dans les pays pauvres ou riches, indépendamment de la culture et de la religion. L’objectif 
de ce travail est de montrer la violence, qui apparaît dans notre vie quotidienne, comme un 
malaise de l’enfant, souvent comme un trouble psychiatrique. Et, ce malaise, peut revenir 
sur le sujet, provoquant la violence de la part de l’adulte, gardien de l’enfant. Pour cela, nous 
présentons la recherche sur le terrain clinique, au secteur psychiatrique de Hupe/Uerj, sous 
la lumière de la psychanalyse, sur l’axe Freud-lacanien, comme référence théorique.

Mots-clé: Malaise. Psychanalyse avec les enfants. Violence.

El malestar del niño y su regreso en los adultos en la forma de violencia

Resumen: Los niños son víctimas de la violencia. Millones de ellos están sometidos a 
las agresiones diarias. Estos ataques se producen en las ciudades o áreas rurales, en los 
países pobres o ricos, independientemente de la cultura y la religión. El objetivo de este 
trabajo es mostrar una parte de esta violencia, que aparece en nuestra vida diaria, como 
un malestar a menudo un trastorno psiquiátrico. Y este malestar, puede volver al sujeto 
en la forma de violencia por el adulto, cuidador del niño. Por lo tanto, presentamos una 
investigación realizada en la Clínica de Psiquiatría de Niños y Adolescentes de Hupe/
Uerj, a la luz del psicoanálisis de Freud e Lacan, como referencia teórica.

Palabras-clave: Malestar. Psicoanálisis con los niños. Violencia.
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Função e campo da fala e de lalíngua1

Vera Pollo 

Resumo
Partimos da afirmação de que o pequeno sujeito, que ainda não se conta, já é contado 
no campo da linguagem que aspirou seu jovem corpo. Descrevemos o júbilo especular 
do infans e a cena do ciúme originário. Propomos que Lacan sugere substituir o título 
de seu texto “Função e campo da fala e da linguagem” por “Função e campo da fala e de 
lalíngua”. Em seguida trazemos passagens de falas de crianças: Herbert Graf, o Pequeno 
Hans de Freud, Gabrielle, paciente de Winnicott, André e Gabriel, dois pacientes da 
autora do presente artigo, e James Joyce, em seu livro Um retrato do artista quando jovem. 
Mencionamos, ao final, o que Joyce pode nos ensinar com seu ego de escritor, seu uso 
particular de lalíngua.

Palavras-chave: Linguagem. Infans. Fala. Lalíngua.

O infans e lalíngua
  

As primeiras observações de Lacan acerca da infância referem-se  
explicitamente ao que sucede ao infans, ou seja, àquele pe-

quenino ser que, embora desde sempre mergulhado no registro do 
Simbólico, ainda não se apossou da fala, de modo a empregar o 
“eu” do enunciado em sua função de shifter do eu-sujeito da enun-
ciação. Um sujeito por advir em “sua inefável e estúpida existência” 
(Lacan, 1958, p. 555). 

1 Texto apresentado na III Jornada de Psicanálise do Fórum do Campo Lacaniano 
do Rio de Janeiro, realizada no Centro de convenções do Hotel Atlântico Búzios, 
na cidade de Armação de Búzios, em setembro de 2015, com o título “Lalíngua e 
o corpo da criança”.
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Agora, não mais o infans, mas a criança que diz: “Tenho três 
irmãos, Paulo, Ernesto e eu”2 desvela em sua fala a distância que 
separa o enunciado do ato de enunciação, essa tomada de palavra 
pela qual o sujeito se localiza no campo do Outro. Em sua fala, ela 
desvela a distância que separa os ditos, por vezes puramente ima-
ginários, e o dizer, sempre real. Ainda mais claramente: a distância 
entre o conteúdo verbal do que é dito e a presença real do sujeito 
que fala. O dizer é o lugar a partir do qual algo se diz, aquém ou 
além daquele que fala, que lhe empresta seu corpo como veículo 
de significantes e do gozo a eles associado. O pequeno sujeito é 
contado no campo da linguagem3 que aspirou seu jovem corpo. 

“Antes de qualquer formação do sujeito, de um sujeito que 
pensa, que se situa aí – isso conta”, diz Lacan, “é contado, e no 
contado já está o contador” (1964, p. 26). Mas ele ainda não se 
conta, ainda não se separou do Outro. Quando o fizer, ele se con-
tará como menos Um, pois, enquanto sujeito, estará sempre entre 
dois significantes, representado por um, desaparecendo sob aquele 
que o sucede. Por isso se diz também que o sujeito está sempre em 
afânise na cadeia dos significantes ou que ele é o “erro de cálculo”. 
Como quer que seja, é certo que os significantes imaginários nos 
transformam em maus matemáticos.

As observações acerca do infans comparecem pelo menos 
duas vezes no texto de Lacan. Primeiramente, na descrição do 
instante em que o olhar é júbilo especular, pois nele o eu se apre-
ende precocemente do lado de fora do organismo, na imagem/
espelho do semelhante humano que lhe devolve a ilusão de um 
corpo uno (Lacan, 1936/1949). Numa segunda vez, o infans com-
parece na cena do ciúme originário, pois, ante a visão da mãe com 
o seu bebê recém-nascido apenso ao seio, o pequeno espectador 

2 Exemplo citado por Lacan na segunda lição de O Seminário, livro 11.

3 Veremos adiante que Lacan propõe substituirmos a expressão “campo da lingua-
gem” por “campo de lalíngua”.

se vê capturado na imagem de um sujeito que detém o objeto a. 
Essa imagem de plenitude gozosa mãe-bebê é causa de ciúme e, 
consequentemente, de desejo (Lacan, 1948).

Embora Lacan tenha considerado que seu texto sobre o 
“Estádio do Espelho” não era um escrito propriamente analítico, 
chamando-o ironicamente de “vassourinha”, utilizou-se dele para 
varrer seu caminho de entrada na psicanálise das ideias desenvol-
vimentistas nada freudianas que haviam proliferado largamente 
na segunda geração de analistas. Retornou ao seu texto inúmeras 
vezes, conclamando-nos a prestar atenção ao movimento girató-
rio da cabecinha da criança em busca do signo de assentimento do 
Outro da linguagem na pessoa do adulto que a sustenta.4 

Do texto de Santo Agostinho,5 Lacan extrai o relato da cena 
do ciúme primordial que acomete o infans: “Vi com meus olhos 
e conheci bem uma criancinha tomada pelo ciúme: ainda não fa-
lava e já contemplava, pálida e com uma expressão amarga, seu 
irmão de leite” (Lacan, 1948, p. 117). Citação que será retomada 
por ele 24 anos mais tarde, na oitava lição de O Seminário, livro 20, 
nos seguintes termos: “Ele está ali como terceiro. Ele observa, o 
homenzinho, e, palidus, ele empalidece com aquilo, por observar, 
apenso à teta, o colactaneum suum” (Lacan, 1972–3, p. 135).

Júbilo especular e ciúme originário ou primordial são, por-
tanto, os dois nomes do gozo presente desde a mais tenra infância. 
Pois o gozo, como bem sabemos, não exclui o desprazer. Em 1973, 
Lacan denomina este último de “gozume”, por ser gozo do ciúme. 
São também afetos que acompanham a operação de alienação aos 
significantes e que propiciam a emergência do sujeito. 

4 Como na terceira lição de O Seminário, livro 10, em 28 de novembro de 1962 (La-
can, 1962–3, p. 41).

5 Vidi ego et expertus sum zelatem parvulum: nondum loquebatur et intuebatur pallidus 
amaro aspecto conlactaneum suum (apud Lacan, 1948, p. 117).
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Freud percebera anteriormente que a ocupação favorita das 
crianças, a brincadeira ou o jogo, caminha pari passu com a po-
esia. Em suas palavras, “o escritor criativo faz o mesmo que a 
criança que brinca e a linguagem preservou essa relação, dando 
[em alemão] o nome de Spiel [peça teatral] às formas literá-
rias ligadas a objetos tangíveis e que podem ser representadas” 
(Freud, 1908, p. 150).

Em 1920, ao escrever “Mais além do princípio de prazer”, 
Freud deixou-se ensinar pela brincadeira do netinho de um ano 
e meio, concluindo, nessa ocasião, que a criança que se deixa 
possuir pelo automatismo do significante em seus binômios de 
oposição óó-aa supera a angústia ante a ausência de imagem 
e de voz, o abismo criado pela partida da mãe. Mas nem tudo 
está nesse momento resolvido, porque, com o brincar, instala-se 
também a compulsão à repetição causada pelo automatismo do 
significante. 

A criança terá ainda de “aceitar” perder o objeto que sustenta 
em suas mãos, apêndice de seu próprio corpo, para que o jogo 
advenha verdadeiramente com a Vorstellungsrepräsentanz da pul-
são. “Escolha forçada” – porquanto escolha de nem um, nem outro 

–, assim ensina Lacan, para indicar que nela há simultaneamente 
“urgência” ou “pressa”, mas sobretudo “perda” (Lacan, 1964, p. 200). 
Em outros termos, ao se fazer representar por um significante 
sem sentido, o S1 da Urvredrängung, recalque originário, o sujeito 
desaparece sob aquele que o sucede e por isso se diz que o sujeito 
não é um representante representativo, mas o lugar tenente da 
representação ou, no máximo, uma representação que só o repre-
sentante representa. 

Então, em 1974, Lacan propõe que alteremos o título do seu 
primeiro Discurso de Roma, de 1953, de “Função e campo da fala 
e da linguagem” para “Função e campo da fala e de lalíngua.” Per-
cebe-se assim que, se em psicanálise lidamos com a função da 
fala, o campo é de lalíngua. Em suas palavras, há, desde a origem, 
uma relação com lalíngua que merece ser chamada de “materna”, 

porque a criança não aprende lalíngua, ela a recebe da mãe. “Faço 
lalíngua”, prossegue Lacan: 

porque isso quer dizer lalala, a lalação, ou seja, que de fato o ser 
humano começa muito cedo a fazer lalações, assim, basta ver 
um bebê, ouvi-lo, e logo depois aparece uma pessoa, a mãe, que 
é exatamente a mesma coisa que lalíngua, salvo que é alguém de 
carne e osso, que lhe transmite lalíngua (1974a, p. 104–47).6

Lalíngua, observa Soler, “não é uma proliferação pulvurulen-
ta”; ao contrário, ela é “um fraseado, um ritmo, uma respiração que 
também passa no nível do que foi escutado, que engaja o corpo 
e, às vezes, eleva parcialmente a fala à dimensão do espetáculo”  
(Soler, 2009, p. 27). Se lalíngua chega ao sujeito por meio do  
Outro, é claro que traz consigo as marcas do gozo do Outro, mas 
não é para ser pensada aprioristicamente como traumática, se há 
quem dela extraia efeitos de poesia. 

Lalíngua não é do registro do Simbólico, mas do Real, por-
que é feita de uns, unidades fora da cadeia7, portanto, fora do sen-
tido. Lacan nos convida a perscrutar suas ressonâncias, a perseguir 
as homofonias e os equívocos de uma língua, porque isso tem a 
ver com “o manejo por um grupo de sua experiência inconsciente” 
(Lacan, 1974b, p. 53). É importante constatarmos que, na mesma 
medida em que Lacan aproxima cada vez mais o inconsciente do 
campo de lalíngua, ele também o define como saber, saber que 
não se sabe, mas, ainda assim, “um saber”.

6 No original: “Je fais lalangue parce que ça veut dire lalala, la lallation, à savoir que 
c’est un fait que très tôt l’être humain fait des lallations, comme ça, il n’y a qu’à 
voir un bébé, l’entendre, et que peu à peu il y a une personne, la mère, qui est 
exactement la même chose que lalangue, à part que c’est quelqu’un d’incarné, qui 
lui transmet lalangue”.

7 Denominadas por Lacan de “unaridades”, condensando o “unário” do traço com 
as “unidades” do significante.
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Assim como o pai não é o genitor, também a mãe não é a 
genitora. Quem quer que ocupe o lugar de Outro primordial para 
o infans, funcionará como o veículo inconsciente de um grupo 
linguístico: lalíngua. A maneira como os pais instilam na criança 
certo modo de falar, impregnando-a de linguagem, comporta ine-
vitavelmente o modo como a aceitaram. Lalíngua é melodia, ruído 
dos sons desprovidos de sentido, mas não de presença. Por ser 
do domínio onomatopaico, não se deve chamá-la de uma língua 
arbitrária; trata-se de uma língua motivada que introduz a conse-
quência na linguagem. Operando antes da amarração da lingua-
gem, sua melodia não é idêntica à mensagem do Outro e, de certo 
modo, a excede, observa Soler (2009).

Função da fala e campo de lalíngua

Herbert tinha quatro anos de idade quando Max Graf lhe 
pediu explicações sobre o motivo que o fizera acordar de noite e 
correr para o quarto dos pais. “De noite havia uma girafa grande 
no quarto e uma outra toda amarrotada”, respondeu-lhe a criança 
e prosseguiu: “A girafa grande gritou porque eu levei a amarrotada 
para longe dela. Aí ela parou de gritar, e então eu me sentei em 
cima da girafa amarrotada” (Freud, 1909, p. 47).

“Uma girafa amarrotada? Você se sentou em cima da gira-
fa? E você não tinha medo? Você sonhou, é claro!”, retruca o pai 
perplexo. “Não, não! Eu não sonhei! Eu pensei, pensei em tudo.  
Eu tinha acordado antes [...] A girafa amarrotada estava esten-
dida no chão e eu peguei ela com as mãos” (Freud, 1909, p. 47), 
insiste Herbert, nosso pequeno Hans. “Você pegou uma girafa 
com as mãos?!”, replica ainda o pai estupefato.

Freud, no entanto, atento à sonoridade da fala do menino, res-
salta a homofonia existente na língua alemã entre a forma verbal “eu 
sentei” e a palavra “posse”, sich draufsetzen e Besitz. O “sentar-se em 
cima de”, assinala Freud (1909, p. 49), “era provavelmente a imagem 

que Hans tinha de tomar posse”. Podemos então dizer com Lacan 
que o sujeito precisa apoderar-se dos significantes que lhe vêm de 
fora, transformando-os, antes de tudo, em pedaços ou partes do 
seu próprio corpo. Enquanto uma girafa pequena vira uma boli-
nha (S2) lançada ao ar, a outra (S1), a girafa grande, desaparece sob 
o corpo do menino. Uma irá para a cadeia de significantes, a outra 
cairá sob a barra do recalque.

Gabrielle era um pouco mais nova, tinha apenas dois anos 
e meio. Em uma de suas “sessões sob demanda” com Donald W. 
Winnicott, ela desmonta um grande trem e endereça sua fala ao 
analista: “Tipple, topple, pitter, patter, raindrops, I hear thunder, 
I hear thunder!”, “Tomam, tombam, tamborilam, gotas de chuva, 
eu ouço o trovão, eu ouço o trovão! Gotas de chuva tamborilam. 
Aqui está um homem de óculos. Ele vai dirigir o trator. Esse ho-
mem é engraçado” (Winnicott, 1977, p. 69). 

André tinha a mesma idade de Herbert e, fóbico como ele, 
construiu em análise o seu mito de neurótico, iniciando-o com as 
seguintes palavras: “Tudo começou na praia, um cachorro chegou 
perto de mim, primeiro ele me lambeu, depois fez rrrrrrr e quase 
me mordeu. Eu estava com a minha tia e o cachorro era um pastor 
alemão [...] O pastor alemão tem dentes afiados. O policial tem 
dente azul, mas o pastor alemão que me mordeu tinha dente azul. 
Só o filhote do pastor fica dentro de casa, porque senão a cadela 
ataca. Outro pastor alemão fica bloqueando a casa”. Algumas ses-
sões adiante, ele se pronunciou: “Vou escrever: André, escrrritorrr 
brasileiro.” Separando dessa forma a enunciação – Vou escrever –  
e o enunciado – André, escritor brasileiro –, a letra r denuncia a 
troca do medo pela raiva e assinala, por meio de uma dislalia e 
uma disgrafia, as consequências subjetivas de um registro civil com 
dupla nacionalidade: norte-americano e/ou brasileiro. Che vuoi?  
O que queria, afinal, o Outro parental ao deixar a seu encargo a 
escolha da nacionalidade?

Gabriel é um pouco mais velho, tem seis anos e frequenta a 
classe de alfabetização. A mãe receia que ele se torne homossexual 
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não só por que ele já lhe disse que gostaria de aprender balé, como 
porque insiste em terminar o seu nome com a letra a, transfor-
mando-o, assim, em nome de menina: Gabriela. Mas o que diz 
Gabriel? Ele declara: “Minha mãe é má, má, má, mas muito má 
mesmo. Ela parece boazinha, mas é má. Não me deixa ir à casa do 
meu pai.” A mãe se justifica: “O pai dele se droga, não sei se irá 
abusar do filho. Meu pai dizia que eu devia ter casado com alguém 
da minha idade, e não com quem podia ser meu pai”. 

E não nos esqueçamos do “garotinho engrachadinho chama-
do bebê tico-taco” ( Joyce, 1916, p. 15) que aparece nas primeiras 
páginas de Um retrato do artista quando jovem, romance autobio-
gráfico de James Joyce, uma obra de juventude. O garotinho não 
pôde esquecer a giga dos marinheiros tocada pela mãe. Ele dan-
çava: “Tralalá lalá/ Tralalá laladá/ Tralalá lalá/Tralalá lalá”. E ele se 
escondeu debaixo da mesa, lembrando-se: Pull out his eyes,/ Apologise. 
Arrancar seus olhos/ Pedir perdão/ Pedir perdão/ Arrancar seus 
olhos. Arrancar seus olhos/ Pedir perdão/ Pedir perdão/ Arrancar 
seus olhos ( Joyce, 1916, p. 16).

...e o que Joyce ensina com seu ego de escritor

Nenhuma imagem se sustenta indefinidamente sem o nó que 
a amarra ao Simbólico e ao Real. Se o Imaginário estiver desatado 
do Simbólico e do Real, a imagem do corpo próprio será frouxa, 
tendendo ao desfalecimento. Na figura a seguir, percebe-se que 
somente o ego, como um quarto aro, embora menor, é capaz de 
enodar os outros três. Trata-se do que Lacan chamou de “erro do 
nó”, que resultaria também na indistinção entre os três registros 
da experiência subjetiva. Joyce corrigiu o erro do nó e conferiu 
a si mesmo um nome de identidade, nominando-se “O artista”, 
quando ainda nada publicara. Com lalíngua, Joyce criou um ego 
de escritor, e este fez função de laço de suplência (Lacan, 1975–6).

Para concluir, uma frase colhida ao acaso do primeiro volu-
me de Finnegans Wake/Finnícius Revém, obra derradeira, ilustra o 
uso joyceano de lalíngua: “(Stoop) if you are abcedminded, to this 
claybook, what curios of signs (please stoop), in this allaphbed!  
Can you rede (since We and Thou it out already) its world?”.  
Na tradução de Donaldo Schüler: “(Tecurva) se és abecementado, 
já a esse argilivro, quão kuriosos os sinais (vamos, tecurva) nes-
se allaphbedo! Sabes recriar (pois Nós e Tu já o atravessamos de 
pontaponta) seu logocosmo?” ( Joyce, 1939).
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Function and camp of speech and lalangue

Abstract: We start with the affirmation that the small subject, who doesn’t count him-
self, is already counted in the language camp that has sucked up his young body. We 
describe the infans’ mirrored joy and the scene of the originating jealousy. We propose 
that Lacan suggest to replace the tittle “Function and camp of speech and language” 
by “Function and camp of speech and lalangue”. Afterwards, we bring some passages 
of children’s speech: Herbert Graf, Freud’s Little Hans, Gabrielle, Winnicott’s patient, 
André and Gabriel, two patients of this text’s author, and James Joyce, in his book A 
Portrait of the Artist as a Young Man. We mention at the end what Joyce can teach us 
with his writer’s ego, his particular use of lalangue.

Keywords: Language. Infans. Speech. Lalangue.

Fonction et champ de la parole et de lalangue 

Résumé: Nous partons de l’affirmation que le petit sujet, qui ne sait pas encore compter 
à soi même, est déjà compté dans le champ du language qui a aspiré son jeune corps. 
Nous décrivons la jouissance spéculaire de l’infans et la scène de la jalousie originelle. 
Nous proposons que Lacan suggère de remplacer le titre de son texte “Fonction et 
champ de la parole et du language” par “Fonction et champ de la parole et de lalangue”. 
Ensuite, nous ammenons des paroles d’enfants: Herbert Graf, le Petit Hans de Freud, 
Gabrielle, la patiente de Winnicott, André e Gabriel, deux patients de l’auteur du pré-
sent texte, et James Joyce, dans son livre Un portrait de l’artiste en tant que jeune homme. 
Nous disons à la fin ce que Joyce peut nous enseigner avec son ego d’écrivan, son usage 
particulier de lalangue.

Mots-clé: Language. Infans. Parole. Lalangue.

Función y campo de la palabra y de lalangue

Resumen: Partimos de la afirmación de que el pequeño sujeto, que aún no se cuenta, 
ya es contado en el campo del lenguaje que aspiró su joven cuerpo. Describimos el 
júbilo especular del infans y la escena de los celos originaria. Proponemos que Lacan 
sugiere sustituir el título de su texto “Función y campo de la palabra y del lenguaje” por 

“Función y campo de la palabra y de lalangue”. En seguida presentamos dichos de niños: 
Herbert Graf, el Pequeño Hans de Freud, Gabrielle, paciente de Winnicott, André y 
Gabriel, dos pacientes de la autora del presente artículo y James Joyce, en su libro Re-
trato del artista cuando joven. Mencionamos al final lo que Joyce puede enseñarnos con 
su ego de escritor, su uso particular de lalangue.

Palabras-clave: Lenguaje. Infans. Habla. Lalangue.
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Homenagem a Jenny Aubry1

   Maria Vitória Bittencourt

Resumo
Trata-se de uma homenagem a Jenny Aubry, psicanalista e médica, cujo trabalho com 
crianças carentes de cuidados maternos inspirou o texto de Lacan “Nota sobre a criança”, 
referência fundamental para a psicanálise com crianças. Ao trazer alguns dados de seu 
percurso profissional, podemos constatar sua influência e importância na inovação do 
trabalho de psicanálise com crianças em instituição.

Palavras-chave: Jenny Aubry. Psicanálise. Criança. Instituição. Desejo.

Nesta Jornada sobre a clínica infantil, não podemos deixar 
de fazer uma homenagem a Jenny Aubry, psicanalista que 

suscitou o famoso escrito de Lacan “Nota sobre a criança”, texto 
que se tornou uma referência fundamental para a psicanálise com 
crianças. Por essa razão, proponho retomar o contexto em que 
essa nota foi redigida para levantar algumas questões de Jenny 
Aubry, cujo trabalho junto às crianças foi inovador em termos de 
psicanálise e instituição. 

Essa nota foi publicada pela primeira vez no livro de Jenny Au-
bry Infância abandonada, de 1983, onde se encontra assinalada como 
dois textos inéditos de Lacan dirigidos a Jenny Aubry, com o sub-
título “Sobre o sintoma da criança”. Em seguida foi, publicada no 
número 37 de Ornicar?, em 1986. Finalmente, apareceu em Outros  
 

1 Texto apresentado na IV Jornada de Psicanálise do Fórum do Campo Lacaniano 
do Rio de Janeiro, realizada no Centro de convenções do Hotel Pérola, na cidade 
de Armação de Búzios, em setembro de 2016.
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escritos (Lacan, 1969, p. 369), no qual seu nome não figura no tí-
tulo do texto, tornando Jenny Aubry uma “anônima” em relação 
a este. Outra constatação importante: nessa última publicação, a 
nota apresenta uma ordenação diferente das anteriores, revelando a 
mensagem pessoal de Lacan a Jenny Aubry, que na época cuidava 
de crianças que sofriam de doenças somáticas e psicossomáticas.

Lembremos que Jenny Aubry tem um percurso muito ori-
ginal na história da psicanálise (Roudinesco, 2003, p. 8). Chefe 
de serviço de neuropsiquiatria infantil de um prestigioso hospi-
tal de Paris, somente aos 45 anos começou a se dedicar à psica-
nálise, depois de um encontro em 1949 com Anna Freud, que a 
incentivou a embarcar nessa aventura. Sem abandonar seu traba-
lho como médica, confessou numa carta de 1953 a Sacha Nacht,  
seu psicanalista, como era árdua a implantação da psicanálise 
com crianças no meio hospitalar. Participante da cisão da Société 
Psychanalytique de Paris de 1953, Jenny Aubry se tornou membro 
fundador da École Freudienne de Paris e chefe de serviço de um 
hospital parisiense muito importante, o Hôpital des Enfants Ma-
lades. Antes disso, nos anos pós-guerra, Jenny Aubry se dedicou 
a uma instituição onde eram acolhidas – ou melhor, depositadas –  
crianças menores de três anos em estado de grande sofrimento. 
Essa instituição, chamada Fondation Parent de Rosan, pode ser 
considerada o ponto de partida do trabalho analítico com crianças 
dos alunos de Lacan, pois foi a instituição onde Rosine Lefort 
atendeu o famoso caso clínico de uma criança psicótica, Robert, 
amplamente comentado por Lacan em O Seminário, livro 1: os es-
critos técnicos de Freud (1953–4).

O livro de Jenny Aubry no qual a nota saiu pela primeira vez 
decorre de sua experiência com crianças separadas de suas mães 
por diversas razões (doença, parto, prisão, divórcio ou espera de 
alojamento) e anteriormente depositadas num serviço de doenças 
contagiosas. Em relação a isso, Lacan, em sua “Nota”, responde 
a uma questão precisa de Jenny Aubry: como essas crianças, que 
eram bem tratadas, bem nutridas e bem medicadas por enfermei-

ras dedicadas, não falavam, só davam grunhidos, ou seja, não hu-
manizavam? A resposta de Lacan é precisa em sua crítica da forma 
de tratamento da época, chamada por ele de “utopia comunitária” 
(Lacan, 1969, p. 369), ou seja, um tratamento dispensado de modo 
coletivo, sem levar em conta a particularidade do sujeito. Daí sua 
afirmação da necessidade, para a criança, de estar em relação com 
um “desejo que não seja anônimo” e de ter os cuidados de sua 
mãe ou de uma pessoa que exerça essa função, sendo portadora da 

“marca de um interesse particularizado”. 
Os cuidados da mãe não são suficientes; é preciso que os 

cuidados da mãe tenham essa marca, “mesmo se estiver presente 
somente pela via de suas próprias faltas”. O interesse reenvia ao 
desejo, mas também ao que poderia vir compensar a falta, pois 
todo interesse reenvia ao lucro que se tira. O que Lacan indica é 
que a falta da mãe (-j) e o lugar que ela deixa para a criança se-
rão determinantes para o futuro sujeito. “Produto de um encontro 
amoroso, de um desejo que não é anônimo, o destino da criança 
dependerá do lugar que o desejo inconsciente da mãe lhe atribuirá. 
Aqui não se trata mais somente da identificação da criança com o 
falo da mãe, mas da criança que pode tomar o lugar de objeto pe-
queno a na fantasia, suporte do desejo” (Bittencourt, 2007, p. 156).

Essa resposta de Lacan homenageia Jenny Aubry, que havia 
introduzido em seu serviço a orientação de que cada criança ti-
vesse um atendimento particular, uma a uma. Tratava-se, pois, de 
algo inédito e mesmo subversivo para os anos pós-guerra, em que 
prevalecia o sistema de organização coletiva anônima. Segundo 
Lacan, o fracasso dessas utopias comunitárias se devia à ausência 
de transmissão de um desejo não anônimo. Na época, a família 
conjugal era quem estava apta a transmitir algo que se referia não 
unicamente às satisfações das necessidades do organismo, mas 
sim a uma transmissão subjetiva. 

A constituição do sujeito depende dessa transmissão, que 
não pode se fundir numa comunidade. Daí a afirmação de Lacan 
das funções maternas e paternas, que poderíamos resumir assim:  
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desejo e nome. Desejo da mãe e nome do pai: “seu nome é o vetor 
de uma encarnação da Lei no desejo” (Lacan, 1969, p. 370). Aqui 
não se trata simplesmente da função simbólica do pai, Nome-do-

-Pai, mas de sua presença, sua subjetividade. Mais tarde, Lacan  
evocaria os “cuidados paternos”: “um pai não tem direito ao res-
peito nem ao amor [...] a não ser que faça de uma mulher a cau-
sa de seu desejo [...] para fazer filhos com ela e que com esses, 
quer queira, quer não, ele tenha cuidado paternal” (Lacan, 1974–5).  
Trata-se do desejo do pai, “seu interesse particularizado” para com 
sua mulher, que ele deve transmitir a seus filhos, transmissão da 
causa de seu desejo. A mulher se ocupa “de outros objetos peque-
no a que são as crianças” (Lacan, 1974–5).

Na sequência da “Nota”, Lacan aborda especificamente o sin-
toma da criança e propõe uma clínica diferencial, segundo a efe-
tivação ou não da função paterna. No caso em que o pai opera a 
mediação, o sintoma representa a verdade do casal; trata-se da con-
figuração da neurose infantil. No segundo caso, quando a situação 
remete à subjetividade da mãe, a criança realiza a presença do obje-
to a da fantasia materna. Com seu sintoma, ela revela a verdade do 
objeto do gozo materno, e não aquele de seu desejo. Concluir que 
estaríamos no campo da psicose seria precipitado, pois, segundo 
Colette Soler, “não seria um traço da psicose, mas um privilégio do 
sujeito mulher de ver aparecer, enquanto genitora, o objeto no real” 
(Soler, 2003–4, p. 166). Daí sua conclusão de que essa “Nota” trata 
mais da clínica diferencial da mãe do que da criança, e que não 
devemos concluir sobre a implicação da mãe na psicose, nas condi-
ções de psicose da criança. Lembramos que, dois anos antes, Lacan 
tomou a lei estabelecida por David Cooper, segundo a qual, “para se 
obter uma criança psicótica, é preciso ao menos o trabalho de duas 
gerações, sendo ela seu fruto na terceira” (Lacan, 1967, p. 360).

A ideia de que nesse texto Lacan evoca as mães se confir-
ma quando aborda o sintoma somático em resposta ao trabalho 
de Jenny Aubry no hospital de crianças doentes. Podemos supor 
que ela atendia as mães dessas crianças, cujos sintomas estariam 

no campo da psicossomática, sem resultado eficaz da medicina.  
Nesse ponto, Lacan corrige o ponto de vista da analista, que con-
siderava o sintoma como um equivalente da conversão somática 
com significação simbólica, resultado do recalque. 

Para Jenny Aubry, o sintoma somático resultaria de uma for-
mação do inconsciente que seria acessível à psicanálise. Lacan se 
opõe a esse ponto de vista, ao situar o sintoma da criança no real, 
menos aberto às intervenções do analista, pouco interpretável. As-
sim, como efeito da estrutura materna, a criança, com seu sintoma 
somático, assume diferentes versões: se a mãe é neurótica, ele teste-
munha de sua culpa, se é perversa, serve de fetiche, e se é psicótica, 
encarna sua foraclusão. Estamos em 1969 e podemos supor que essa 
definição do sintoma antecede a dos anos 1970, em que ele não é 
mais sintoma-metáfora, mas sim o sintoma em sua dimensão real. 
Vemos, assim, como o texto de Lacan acompanha de perto o per-
curso de Jenny Aubry: primeiro, as crianças cuja função materna 
está ausente e, depois, o sintoma somático, seu campo de interesse. 

Para concluir, Jenny Aubry foi uma grande inovadora do lugar 
do analista na instituição, inspirada pela experiência inglesa na clí-
nica Tavistock. Foi pioneira na França, ao introduzir, e mesmo exi-
gir, a intervenção de psicanalistas na Fondation Parent de Rosant. 
Com isso, formou gerações de clínicos, abrindo uma longa história 
da psicanálise em instituição, que hoje começa a ser destruída pela 

“eficácia produtiva”. Nos anos 1950, não era fácil instituir uma práti-
ca que, no contexto de uma instituição, fundamentava-se no parti-
cular, é isso, em nossa atualidade, ainda é mais difícil.

Com seu trabalho, a psicanalista demonstrou que existe um 
lugar para a psicanálise nas instituições, na medida do tratamento 
do real que resulta do ato de cada analista com cada paciente. Real 
que escapa às regras de gestão, abrindo dessa maneira o tratamen-
to possível da criança psicótica, como a experiência do analista 
em instituições vem provar. Jenny Aubry demonstrou que a psica-
nálise tem um lugar essencialmente ligado à ética, que é o avesso 
do ideal e da avaliação. Ética que consiste em levar em conta o 



113112 FOLHETIM, Rio de Janeiro, ano XIV, n. 13, dez. 2016, p. 107–113Homenagem a Jenny Aubry•Maria Vitória Bittencourt

HOMENAGEMHOMENAGEM

inconsciente, o que existe de mais estrangeiro ao sujeito e que se 
manifesta a céu aberto na psicose. 

Podemos considerar, assim, que o desejo de Jenny Aubry não 
anônimo, decidido, causou efeitos no que concerne à psicanálise 
com crianças e fez de nós os herdeiros dessa preciosa “Nota” de 
Lacan sobre a criança. 

Referências bibliográficas

BITTENCOURT, Maria Vitória. L’enfant: marque de quel intérêt ? Revue de Psycha-
nalyse Champ Lacanien, Paris, n. 5, juin, 2007.

LACAN, Jacques. (1953–4). O Seminário, livro 1: os escritos técnicos de Freud. Rio de 
Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1986.

(1967). Alocução sobre as psicoses da criança. In: Outros escritos. Rio de Janeiro, Jorge 
Zahar Editor, 2003. p. 360–8.

___. (1969). Nota sobre a criança. In: Outros escritos. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 
2003. p. 369–70.

___. (1974–5). Le Séminaire, livre 22: R.S.I. Inédito. 

ROUDINESCO, Elisabeth. Préface. In: AUBRY, Jenny. Psychanalyse des enfants séparés. 
Paris: Denöel, 2003. p. 8–42. 

SOLER, Colette. (2003–4). La querelle des diagnostics. Cours 2003/2004. Paris: Collège 
Clinique de Paris.

___. O inconsciente a céu aberto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2007.

Homage to Jenny Aubry

Abstract: This is a tribute to Jenny Aubry, psychoanalyst and medical doctor, whose 
work with children lacking of maternal caretaking has inspired Lacan’s text “Note sur 
l’enfant”, a fundamental reference for children psychoanalysis. Evoking some events 
about her professional path, we can establish her influence and importance for the in-
novation on the psychoanalytical task related to children in institution. 

Keywords: Jenny Aubry. Psychoanalysis. Child. Institution. Desire.

Hommage à Jenny Aubry

Résumé: Il s’agit d’un hommage à Jenny Aubry, psicanalyste et médecin, dont le tra-
vail avec des enfants carents de soins maternels a inspiré le texte de Lacan “Note sur 
l’enfant”, une référence fondamentale pour la psychanalyse avec les enfants. En repre-
nant quelques points de son parcours professionnel, on peut constater son influence 
et son importance pour l’innovation du travail de la psychanalyse avec les enfants en 
institution.

Mots-clé: Jenny Aubry. Psychanalyse. Enfant. Institution. Désir. 

Homenaje a Jenny Aubry

Resumen: Este texto es un homenaje à Jenny Aubry, psicoanalista y médica, cuyo 
trabajo con niños privados de cuidados maternos, inspiro el texto de Lacan “Dos notas 
sobre el niño”, referencia fundamental para el psicoanálisis con niños. Al traer algunos 
datos de su recorrido profesional, podemos constatar su influencia e importancia en la 
innovación del trabajo del psicoanálisis con niños en instituciones.

Palabras-clave: Jenny Aubry. Psicoanálisis. Niño. Institución. Deseo.

Maria Vitória Bittenccourt
Psicanalista. Diploma de Psicologia Clínica na Universidade de Paris V, Sorbonne. 
Mestrado do Campo Freudiano da Universidade Paris VII. Membro da IF-EPFCL e 
do Colegiado de Formações Clínicas do Campo Lacaniano do Rio de Janeiro. E-mail: 
mariavitoriabittencourt@gmail.com



A CLÍNICA DO SUJEITO 

NA INFÂNCIA 

E NA ADOLESCÊNCIA



117FOLHETIM, Rio de Janeiro, ano XIV, n. 13, dez. 2016, p. 117–122

A CLÍNICA DO SUJEITO NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA

A transferência na psicanálise com 

criança: uma ilustração clínica1

Maria Helena Martinho

Resumo
A apresentação de um caso clínico ilustra dois tempos do processo analítico de um 
menino de sete anos de idade: no primeiro tempo, a analista, a partir da transferência, se 
constitui em um operador lógico que faz o sintoma deslizar no significante; no segundo 
tempo, o sujeito trabalha a relação entre o sexo e a morte, confronta-se com o horror 
da castração e elabora sua ficção fantasmática. As teorias sexuais infantis do sujeito 
em questão buscam respostas ao enigma da sexualidade, tentando circunscrever o real 
impossível. Ao longo de seu percurso analítico, o sujeito caminha entre jogos e inter-
pretações, que, embora fictícias, contêm um fragmento de verdade, de um real em jogo. 

Palavras-chave: Psicanálise com criança. Transferência. Sexualidade.

 

A apresentação de um caso clínico vem ilustrar dois tempos do 
processo analítico de um menino de sete anos de idade: no 

primeiro tempo, a analista, a partir da transferência, se constitui 
em um operador lógico que faz o sintoma deslizar no significante; 
no segundo tempo, o sujeito trabalha a relação entre o sexo e a 
morte, confronta-se com o horror da castração e elabora sua fic-
ção fantasmática. 

João, primogênito de um casal com dois filhos, é tido como 
um menino “tímido, inseguro, chorão e magrinho”. Seu irmão, três 
anos mais novo, é o seu oposto: “brejeiro, espertinho e gordinho”. 

1 Texto apresentado na IV Jornada de Psicanálise do Fórum do Campo Lacaniano 
do Rio de Janeiro, realizada no Centro de convenções do Hotel Pérola, na cidade 
de Armação de Búzios, em setembro de 2016.
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Nas entrevistas preliminares, João conta ricas e detalhadas 
histórias, nas quais robôs, fantasmas, monstros e humanos são 
os protagonistas de guerras entre o bem e o mal. O Doutor Q, 
médico como seu pai, constrói naves e armadilhas. “Os homens 
jogaram um pó mágico nele, fazendo com que ele se tornasse uma 
pessoa do mal”. Jack, irmão do Doutor Q, representante do bem, 
é um super-herói das guerras interplanetárias. Enquanto identifi-
cado com Jack, João tudo pode. Pode com o inimigo que constrói 
armadilhas (pai?, irmão?), com os que competem e invadem (ir-
mão?); com os ataques e as agressões (os amigos da escola?), com 
medos e fraquezas. Um verdadeiro herói, que pode até confundir-

-se entre o bem e o mal. A partir daí, começa a se estruturar mais 
claramente a questão que João/Jack dirige à analista: em meio a 
tantas lutas e desafios, já não lhe é fácil distinguir quem é do bem, 
quem é do mal e onde ele próprio se situa nessa partilha. 

O menino cria uma história que intitula A floresta amazôni-
ca. “Nessa floresta, tem areia movediça, parece que a gente pode 
pisar, mas por baixo a terra é fofa, afunda”. Crescimentos e quedas 
econômicas marcam as histórias familiares. A terra é fofa e afun-
da para o avô paterno de João. Ele iniciou a sua vida profissional 
como boy, mas com o passar dos anos tornou-se um banqueiro 
agiota e, por isso, acabou preso. Um herói ou um bandido? A terra 
também é fofa e afunda para os homens da família da mãe, “ver-
dadeiros panacas que perdem o chão para as mulheres”.

Os homens da família de João são tidos como “panacas”, 
“bandidos”, “fracos” e “tolos”, enquanto as mulheres são vistas 
como “determinadas” e “fortes”. A mãe de João não esconde a 
sua preferência pelas meninas. Ela gostaria de ter tido uma filha 
mulher.

Em uma guerra interplanetária criada por João aparecem os 
“amigos do Jack: Chin, Wil e, com eles, eis que surge Helena com H;  
ela tem um capacete que solta raios paralisantes em cima do mal”. 
O significante da transferência (S), “bem/mal”, se enlaça com 
o significante qualquer da analista (Sq) “H”, aspirado do nome 

da analista. Helena com H é suposta saber lutar contra o mal.  
O resultado, o significado obtido desse encontro significante, é 
o desenrolar da cadeia significante, s (S1,S2... Sn), que na produ-
ção imaginária rica e aventuresca do menino desvela “areias mo-
vediças, vitaminas que garantem a força, armadilhas, labirintos, 
campos de força, braços que cortam, braços que queimam, braços 
mutilados e sem braços”.                   

A analista, incluída no sintoma já então analítico, tem seu 
papel bem definido: se João já não sabe quem é do bem ou do mal, 
se já não sabe se ele próprio é herói ou bandido, Helena com H é 
claramente destinada a lutar pelo bem e destruir o mal. 

Após uma entrevista da analista com seus pais, João constrói 
um jogo que ele próprio intitula O espião. Nesse jogo, ele é o pro-
fessor Black e a analista, a Senhora Rosa, uma espiã que utiliza 
uma lupa. A analista espiã é suposta saber lutar contra o mal e 
espiar com a lupa o que os outros não veem. Emerge aqui algo 
do objeto do desejo em causa na fantasia – o objeto olhar. João 
enuncia: “Os do mal foram quase todos destruídos por Chin e 
por Helena, porque Jack não consegue ver o veneno do mal nesse 
planeta”. 

Em um primeiro tempo do processo analítico, a transferência 
marca o início da análise e, sob transferência, João endereça o seu 
sintoma à analista. Nesse tempo, João encontra-se identificado 
imaginariamente com o pai, descrito pela mãe como um fraco, 
e com os homens da família materna, descritos também por ela 
como “panacas que perdem o chão para as mulheres”. Esse mo-
mento do tratamento esclarece como a analista, a partir da trans-
ferência, se constitui em um operador lógico que faz o sintoma 
deslizar no significante. Mas isso não se produz sem resistência. 
O sintoma resiste ali onde ele goza. 

Em um segundo tempo do tratamento, João trabalha a rela-
ção entre sexo e morte. Valendo-se de suas histórias de ficção, ele 
fala sobre a sua angústia: o sujeito, que se divide entre o panaca 
e o bandido, se confronta com o horror da castração e elabora 
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sua ficção fantasmática. Suas teorias sexuais infantis buscam res-
postas ao enigma da sexualidade, tentando circunscrever o real 
impossível. Ao longo de seu percurso João caminha entre jogos 
e interpretações, que, embora fictícias, contêm, cada uma delas, 
um fragmento de verdade, de um real em jogo. Nesse tempo do 
processo analítico, João já não precisava mais dar uma de pana-
ca, excluindo-se do grupo de amigos e enclausurando-se em casa 
para evitar agressões e discriminações (sintoma). 

Ao final de cerca de dois anos de tratamento, suas ricas e 
aventurescas histórias vão gradativamente desaparecendo. Em 
uma determinada sessão, João comunica que não virá mais. Parece 
não ter quase nada mais a dizer.  

Na última sessão, uma última história. Enquanto constrói 
um labirinto, ele diz: “Quem entrar aqui vai para o outro mundo, 
outro século. É um troço esquisito. A gente passa por um monte 
de armadilhas, só que ninguém, nenhuma armadilha, consegue 
pegar a gente”. A analista interroga: “Como é que a gente sai?”. 
João diz: “A gente sai, se apertar um botãozinho. Tem um que é 
verdadeiro e outro que é falso. O microfone fala: você acabou de 
apertar o botão certo, você vai sair desse labirinto e é agora! Aí, 
começa a explodir todo o labirinto e sobra uma caixinha para a 
gente pular e cair no cano”. A analista pergunta: “E a gente se 
salva?”. Ele responde: “Hum, hum”. A longa história continua, até 
que o microfone anuncia: “Fim. A gente se salvou”. Nessa mesma 
sessão, a mãe vem buscá-lo com o irmão e diz na porta: “O irmão 
de João disse que, quando crescer, vai querer fazer duas coisas na 
vida: ginástica olímpica e análise”. Oito anos após o término do 
tratamento de João, seu irmão é trazido pelos pais para a análise. 
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Transference in the psychoanalysis of children: a clinical fragment

Abstract: The presentation of a clinical case illustrates two stages of the analytical 
process of a seven-years-old boy: on the first time, the analyst, from the transference, 
constitutes a logical operator that causes the symptom to slip into the significant; on 
the second time, the subject works the relationship between sex and death, confronts 
the horror of castration and elaborates his phantasmatic fiction. The subject’s sexual 
theories seek answers to the enigma of sexuality, trying to circumscribe the impossible 
real. Throughout his analytical course the subject walks between games and interpreta-
tions that, although fictitious, contain a fragment of truth, of a real.

Keywords: Psychoanalysis with child. Transference. Sexuality.

 

La transference dans le psychanalyse des enfants: un fragment clinique

Résumé: La présentation d’un cas clinique illustre deux étapes du processus d’analyse 
d’un garçon de sept ans: la première fois, l’analyste, à partir du transfert, constitue un 
opérateur logique qui fait glisser les symptômes dans le signifiant; la deuxième fois, le 
sujet élabore la relation entre le sexe et la mort, et il est confronté à l’horreur de la cas-
tration, en élaborant sa fiction phantasmatique. Les théories sexuelles infantiles du sujet 
en question posent des questions sur l’énigme de la sexualité, en essayant de circonscrire 
l’impossible réel. Tout au long du cours de son analyse, le sujet chemine entre les jeux 
et les interprétations qui, bien que fictives, contiennent un fragment de vrai, d’un réel.

Mots-clé: Psychanalyse avec enfant. Transfert. Sexualité.
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La trasferencia en  psicoanálisis con niños: una ilustración clínica

Resumen: La presentación de un caso clínico ilustra dos etapas del proceso analítico de 
un niño de siete años de edad: la primera vez, el analista de la transferencia constituye 
un operador lógico que es la diapositiva de los síntomas en el significante; la segunda 
vez, el sujeto trabaja la relación entre el sexo y la muerte, se enfrenta con el horror a 
la castración, y elabora su ficción fantasmagórica. Las teorías sexuales infantiles de lo 
sujeto en cuestión buscan respuestas a rompecabezas de la sexualidad, tratando de cir-
cunscribir la verdad imposible. A lo largo de sus rutas analíticas lo sujeto paseo entre los 
juegos y las interpretaciones que, aunque ficticias, contienen un verdadero fragmento 
de un real.

Palabras-clave: Psicoanálisis con niños. Transferencia. Sexualidad.
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“Eu não sou boba” – 

algumas questões sobre a debilidade1

Edna de Assunção Melo Chernicharo

Resumo
O presente trabalho é fruto de questões extraídas do atendimento de um sujeito adulto 
trazido à análise por sua mãe que se apresentou fenomenologicamente como criança, 
Tratava-se de um adulto com idade lógica de uma criança ou uma criança com idade 
cronológica de um adulto? Essa formulação teve como propósito indicar o caminho 
teórico que balizou a escuta, as hipóteses e a condução do tratamento. Caminho esse 
iniciado com a hipótese de uma psicose e que levou a uma discussão sobre a debilidade 
e avançou até a aposta de outro posicionamento subjetivo no discurso ao longo de seu 
tempo de análise. De que lado situar esse sujeito que se apresentava como aquele que 
fala, mas não como aquele que diz?

Palavras-chave: Psicanálise. Debilidade. Sujeito.

Como transmitir algo que foi escutado? [...]  
O que autoriza a transmitir os significantes di-
tos por um sujeito para outro? [...] É necessário 
transmitir para o avanço da psicanálise; para 
divulgar um novo discurso que é o discurso ana-
lítico [...] e necessário também para o trabalho 
que o analista faz sobre esse discurso que escutou. 

Eduardo Vidal

1 Texto apresentado na IV Jornada de Psicanálise do Fórum do Campo Lacaniano 
do Rio de Janeiro, realizada no Centro de convenções do Hotel Pérola, na cidade 
de Armação de Búzios, em setembro de 2016.
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Uma jovem moça, com pouco mais de vinte anos, chegou ao 
consultório da analista sendo trazida pela mãe. Diana se 

apresenta fenomenologicamente como se fosse uma criança e 
sua mãe relata nas entrevistas iniciais que a filha sempre havia 
sido diferente das outras crianças de sua idade, desenvolvendo-

-se fisicamente, mas não tanto emocionalmente, campo no qual 
apresentava uma defasagem. Foram feitos vários exames e diver-
sos tratamentos na infância, porém nada foi constatado. Assim, a 
mãe sempre acompanhou a filha de perto, auxiliando-a ao longo 
de toda a sua escolaridade. Diana se situa como um sujeito falado 
pelo Outro, afirmando: “Minha mãe vai lhe explicar o que tenho”. 

Nesse tempo da análise, a fala de Diana parecia ser a reprodu-
ção de um texto decorado. Cabia à analista apostar numa separação 
entre a jovem e sua mãe, na inscrição do “eu e do não eu” demar-
cados pelos campos do sujeito e do Outro. Para isso, era necessário 
deixar em suspenso, fora do setting, os conceitos e teorias formu-
ladas por ela, já que Diana não apresentava nenhum comprometi-
mento neurológico aparente. Apenas assim seria possível apostar na 
emergência do sujeito, em detrimento do controle materno.

A mãe se ocupava do discurso da filha mesmo na sala de es-
pera, sentando-se à porta do consultório, querendo escutar o que 
se passava. Na consulta, Diana só conseguia falar de si através da 
mãe: “Minha mãe disse para eu falar com você a respeito de...”. 
Dessa forma, ela se apresentava tal qual o boneco do ventríloquo, 
um sujeito “oco”, cujo corpo é manipulável e articulado por um 
Outro que fala atrás dele. Lacan nos diz: “Quando o Outro com 
‘A’ maiúsculo fala, não é pura e simplesmente a realidade diante da 
qual vocês estão, a saber, o indivíduo que articula. O Outro está 
além dessa realidade” (Lacan, 1955–6, p. 62). Portanto, continua 
Lacan, “quando um fantoche fala, não é ele que fala, é alguém que 
está atrás. A questão é saber qual é a função da personagem que se 
encontra nessa circunstância” (Lacan, 1955–6, p. 63).

Interrogamo-nos aqui a respeito do lugar de onde esse su-
jeito fala. No caso de Diana, de que se tratava? Onde estaria esse 

sujeito que articula a fala deslizando metonimicamente o dizer 
do Outro? Ela se apresentava sob a forma de um ventríloquo, tal 
como um sujeito “oco”, em que seu corpo é manipulável e articu-
lado por um Outro que fala atrás dele? “Será que o doente fala?”, 
interroga Lacan. “Se não distinguimos a linguagem e a fala, é ver-
dade, ele fala como uma boneca aperfeiçoada que abre e fecha os 
olhos, absorve líquido etc.” (Lacan, 1955–6, p. 45). Foi então, em 
torno da fala do sujeito que se apresentou através do discurso do 
Outro sem formular uma questão que apontasse para sua própria 
demanda de análise, que uma primeira questão se destacou no 
início do tratamento: “O que é a fala? Será que o sujeito fala, sim 
ou não?” (Lacan, 1955–6, p. 47). Essas indagações foram formula-
das por Lacan a fim de examinar o que distingue a fala de uma 
gravação de linguagem.

De que lado situar o caso de Diana, que estava em tratamento 
e que se apresentava como aquele que fala, mas não como aque-
le que diz? Ela se manifestava como um sujeito num tempo mui-
to primitivo de sua constituição e revelava que, de fato, o sujeito 
do inconsciente se funda num tempo lógico, e não cronológico.  
Na psicanálise, seja com crianças ou com adultos, o sujeito que está 
em tratamento não é outro senão o sujeito do inconsciente. Sabe-
mos que na clínica psicanalítica se trata não de cronologia, mas 
de tempos lógicos da constituição subjetiva. Tratava-se de um adulto 
com idade lógica de uma criança ou de uma criança com idade cro-
nológica de um adulto? Essa formulação teve como propósito indicar 
o caminho teórico que balizou a escuta, as hipóteses e a condução do 
tratamento. Trajeto esse iniciado com a hipótese de uma psicose, ape-
sar da ausência de fenômenos elementares, tais como o automatismo 
mental ou um delírio calcado numa certeza absoluta, fatores que cos-
tumam indicar características mais específicas da psicose.

Falar sozinha era um hábito que sempre retornava nos rela-
tos de Diana e corroborava a hipótese da psicose. Falava sozinha 
em sala de aula e isso chamava a atenção dos colegas. Na própria 
análise, por vezes, interrompia seu relato, inclinava-se para o lado 
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e questionava, como quem se dirige a um outro em voz baixa:  
“O que era mesmo que eu ia falar?”. Assim, ela iniciava um diálogo 
quase ininteligível, suscitando na analista a dúvida: tratava-se de 
um pensamento pronunciado em voz alta ou ela estaria ouvindo 
vozes? Quando questionada, dizia que estava apenas tentando se 
lembrar de algo que deveria falar, e retornava ao relato de onde 
havia parado, como se não tivesse sido interrompida por ela pró-
pria, o que indicava poucos recursos simbólicos que lhe possibi-
litassem barrar o excesso de gozo. Com o decorrer da análise, a 
necessidade de falar sozinha foi sendo desbastada, limitando-se às 
situações nas quais se encontrava nervosa, tendo-se tornado capaz 
de se dar conta do que fazia, o que a levou a procurar falar sozinha 
apenas em casa ou quando não havia mais ninguém com ela.

Um dos pontos destacados nos relatos iniciais da mãe diz res-
peito ao desejo de ter tido filhas gêmeas, pois, segundo ela, tinha sido 
criada como se fosse gêmea de sua irmã e, por isso, teria sonhado 
sempre em ter uma filha e, se possível, filhas gêmeas. É curioso que 
o primeiro sonho descrito por Diana tenha sido justamente com as 
torres gêmeas derrubadas no atentado de 11 de setembro, ocorrido 
no intervalo das primeiras sessões. Mas Diana não conseguiu trazer 
nenhuma associação a partir do sonho. Será que poderíamos pensar 
num tempo do “eu não penso”, indicado pelo significante “gêmea” 
que comparece na fala da mãe e no sonho de Diana? Dito de outro 
modo, será que Diana, tão colada ao dizer do Outro, traz esse sonho 
como testemunho dessa alienação originária “ou-ou”?

Sua fala parecia ser a reprodução de um texto decorado. Vá-
rias interrupções eram feitas pela analista, visando propiciar uma 
descontinuidade, mas a paciente retornava quase sempre ao mes-
mo ponto e continuava como se não tivesse havido interrupção ou 
respondia com afirmações tiradas da própria pergunta da analista, 
revelando que sua resposta era parte da pergunta do Outro. Por 
exemplo, em uma sessão na qual discorria sobre a mania de andar 
atrás de uma prima, ao ser interrogada sobre esse hábito, respondeu 
que “tinha essa mania”, sem formular nenhuma hipótese ou mesmo 

demonstrar qualquer desconforto, ou seja, seu incômodo era o in-
cômodo do Outro, e sua resposta, parte da questão do Outro.

A completa passividade com que Diana aceitava tudo o que 
a família lhe afirmava a respeito de si começou a vacilar ao longo 
do trabalho analítico. Em determinada sessão, afirmou ter ficado na 
dúvida sobre se concordava ou não com um comentário da avó no 
tocante ao seu comportamento. “Eu não sou boba”, disse ela. O sig-
nificante “boba” marcou uma descontinuidade em sua fala, na medi-
da em que, por meio dele, o sujeito pôde minimamente se interrogar 
sobre o lugar que o Outro lhe atribuía: afinal, ela é ou não é o que 
dela diz a avó? Poderíamos pensar no deslizamento de um tempo 
de alienação originária, preconizado pelo significante “gêmea”, para 
um tempo de separação, apontado pela resposta à avó (“eu não sou 
boba”), que assinala um corte, uma virada da fala para o dizer?

Parecia haver um deslizamento do “eu não penso”, marcado 
em sua fala pela frase “minha mãe é quem sabe”, para o “eu não 
sou boba”, posicionamento diferente daquele que nada pensa, que 
é um lugar cômodo, como diz Lacan: “jamais se é tão sólido em 
um ser como quando não se pensa. [...] Não se trata do ser in-
chado do imaginário. Trata-se de algo debaixo, que lhe dá lugar. 
Trata-se do ‘eu não penso’, em sua necessidade estruturante” (La-
can, 1967–8, p. 83–4). Poderíamos dizer que o deslocamento do 

“ou-ou”, lugar onde Diana parecia inicialmente estar colada, até a 
posição “eu não sou boba”, atualizada na transferência, configura-
ria o término das entrevistas preliminares e a emergência de um 
significante próprio, original, privilegiado, marcando um corte?

Diana apresentava certa amarração psíquica que não confir-
mava efetivamente uma psicose. Entretanto algo do sujeito não 
respondia ante a qualquer investigação que exigisse um compare-
cimento por meio de uma resposta subjetivada. Embora cursasse 
o último período do curso de Letras, relatava grande dificuldade 
para interpretar textos e expressar opiniões.

Aos poucos, a analista encontrou elementos teóricos que a au-
xiliaram a repensar a hipótese de psicose, valendo-se da pesquisa de 
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Pierre Bruno sobre as referências à debilidade na obra de Lacan e 
do encontro na teoria de um apoio para a prática. Segundo Bruno, 
a primeira referência de Lacan ao tema da debilidade mental se en-
contra em O Seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da 
psicanálise (1964), no qual ele aborda uma série entre os fenômenos 
psicossomáticos e a psicose que estaria submetida ao mecanismo da 
holófrase do par significante S1-S2 (Bruno, s/d, p. 15). 

Nesse sentido, Lacan parecia homenagear a tese defendida 
por Maud Mannoni no livro A criança retardada e a mãe (1985), 
em que ela aborda a debilidade do lado da psicose. A princípio, 
Lacan e Mannoni tratam a questão da debilidade pelo viés da 
significação habitualmente recebida pelo nome, mas ao mesmo 
tempo indicam uma especificidade na maneira como ela pode ser 
abordada pela psicanálise, como indicado por Bruno:

O mérito de Mannoni é incontestavelmente o de ter demons-
trado, por um ato, a interdição do acesso da criança débil à cura 
analítica. A meta de seu livro – seu impacto histórico – é de 
dar à criança débil seu estatuto de sujeito depositário de signifi-
cantes parentais e médicos que o identificam “débil”. Quer essa 
debilidade seja devida a um acidente orgânico, quer seja a uma 
psicogênese, a questão preliminar é então a de estudar as inci-
dências sobre o sujeito, dado como débil, de seu posicionamento 
no fantasma materno (Bruno, s/d, p. 15).

Trata-se, portanto, ao menos num primeiro momento, de in-
vestigar as incidências do significante “débil” na história do sujeito. 
A possibilidade de tomar a debilidade como um significante, e 
não como sinônimo de déficit, começou a ampliar as perspectivas 
sobre o caso. Apesar dessas importantes indicações, uma renova-
ção do conceito de debilidade mental foi introduzida em O Semi-
nário, livro 16: de um Outro ao outro (1968–9) e, depois, recapitulada 
em O Seminário, livro 19: ...ou pior (1971–2), no qual Lacan define 
o fenômeno da debilidade mental.

Eu chamo de debilidade mental o fato de um ser falante não es-
tar solidamente instalado em um discurso. É esse que é o preço 
do débil. Não existe outra definição que se possa dar a ele, a não 
ser o que se chama um pouco à margem do alvo, quer dizer que 
entre dois discursos ele flutua (Lacan, 1971–2, p. 91).

Tal concepção de debilidade mental converge para o ponto de 
vista adotado pela analista do caso em questão. Embora no início 
do atendimento ela desconhecesse essa indicação teórica, os deslo-
camentos do sujeito ao longo da análise exigiram uma nova hipó-
tese que delimitasse melhor as sutilezas do caso. Assim, a analista 
passou da hipótese de uma alienação psicótica para a pressuposição 
de uma posição na dimensão da debilidade como significante do 
desejo obscuro da mãe, na medida em que o sujeito parecia estar 

“submetido à imposição desse significante como objeto do fantas-
ma materno”, o que o colocaria numa posição “– pesemos o ter-
mo – psicotizada, mas não psicótica”. À semelhança de uma criança, 
Diana parece se encontrar “sozinha diante de um significado opaco 
e opacificante, mas o lugar do pai não é por isso chamado de impos-
tura”, o que a faz escapar da psicose (Bruno, s/d, p. 16).

Numa direção similar à que exploramos no presente texto, 
Sandra Kruel interroga:

As concepções de Lacan, em particular no que diz respeito à psicose, 
nos obrigam a continuar colocando a questão de [...] qual é o esta-
tuto do sujeito do inconsciente no débil. A psicose, a debilidade e 
a psicossomática colocam essa questão para a psicanálise: [...] pode 
um débil se beneficiar de uma análise? Sustentar a fala, assumir um 
desejo, escrever a falha do Outro? Parece valer a pena percorrer o 
percurso que levaria a esta resposta (Kruel, 1998, p. 99–100).

Ao longo do tratamento, Diana começou a questionar o lu-
gar que ocupava no discurso do Outro. Certa vez, quando a avó 
lhe chamou de desatenta, ela respondeu: “Vó, você utiliza muito a 
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auto crítica comigo”. É interessante que tenha utilizado o termo 
“auto crítica” para se referir à crítica de sua avó, mas vemos que ela, 
apesar de mais esse testemunho de uma dificuldade na separação 
do campo do Outro, começou a esboçar algum exame em face 
desse Outro completo, do qual aceitava tudo. 

Se, por um lado, ao se colocar no equívoco da expressão “au-
tocrítica”, ela ainda indica o saber do Outro como o seu saber, 
por outro, pode construir um saber próprio que contorna a falta 
da palavra do Outro. Sua fala parece sugerir também o quanto 
é difícil para a família se deixar deslocar do ponto de fixidez no 
qual a tentam colocar, isto é, num lugar onde Diana é apenas um 
reflexo do olhar do Outro. A analisanda afirma que conversa com 
o espelho quando sua mãe está nervosa e não pode conversar com 
ela, imaginando conversar com alguém atrás do espelho. Assim, 
parece buscar, nesse outro do espelho, o olhar do Outro refletido 
que lhe possibilite uma localização enquanto sujeito.

A análise de Diana evidencia que o real da clínica é o que 
mobiliza o analista para o trabalho, construindo seu ofício numa 
práxis marcada pela dialética entre clínica e teoria. Isso não sig-
nifica que se trata de aplicar a teoria na clínica: “a clínica não é 
o lugar onde confirmamos a teoria” (Volnovich apud Fernandez, 
2001, p. 11). Ao contrário, é a partir da clínica que podemos tentar 
circunscrever um dizer que se apoia nela. 

O desejo do analista implica apostar na emergência do sujei-
to do inconsciente no campo da transferência, possibilitando mu-
danças de posição no discurso, o que, nesse caso, permitiu avançar 
da hipótese de psicose para a de debilidade, assim como para a 
constituição do sujeito no limite da estrutura. Partindo do pressu-
posto de que a teoria tem função similar à da rede para o equili-
brista, o exercício da escrita desse percurso de análise se constituiu 
como uma tentativa de estabelecer uma rede que contornasse as 
questões que se apresentavam. Escrever um caso clínico, nesse 
sentido, é sempre uma tentativa de transmitir algo do que se pas-
sou no registro do real da clínica para o do simbólico da escrita. 
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“I am not silly” – some issues about mental disability

Abstract: The present work is the result of questions retrieved from the treatment of 
an adult subject who performed phenomenologically as a child, brought to analysis by 
his mother. Was he an adult with the logic age of a child or a child with a chronological 
age of an adult? This formulation purported to indicate the theoretical path that guided 
our clinical listening, our hypotheses and the conduction of such treatment. A path that 
started with the hypothesis of psychosis, then lead to the discussion of mental disability, 
and advanced to the wager of another subjective position in the discourse during his 
analysis. In which side should we place this subject who presented himself as the one 
who speaks, but not the one who says?

Keywords: Psychoanalysis. Mental disability. Subject.

“Je ne suis pas bête” – questions sur la faiblessse mentale

Résumé: Ce travail est résultat de questions extraites du traitement d’un sujet adulte 
qui s’est présenté phénoménologiquement comme un enfant, amené à l’analyse par sa 
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mère. Était-il un adulte avec l’âge logique d’un enfant ou un enfant avec l’âge chronolo-
gique d’un adulte? Cette formulation a eu comme but indiquer le chemin théorique qui 
a balisé l’écoute, les hypothèses et la conduction de la cure. Chemin initié avec l’hypo-
thèse d’une psychose, puis conduit à une discussion sur la faiblesse et avancé jusqu’au 
pari d’une autre position subjective dans le discours au fil de son temps d’analyse. De 
quel côté faut-il situer ce sujet qui se présentait comme celui qui parle, mais pas comme 
celui qui dit?

Mots-clé: Psychanalyse. Faiblesse. Sujet.

“Yo no soy tonta” – cuestiones acerca de la debilidad mental
Resumen: Este trabajo es el resultado de cuestiones tomadas del tratamiento de un 
sujeto adulto que se presentó fenomenológicamente como un niño, traído al análisis por 
su madre. ¿Era un adulto con edad lógica de un niño o un niño con edad cronológica 
de un adulto? Esta formulación tuvo como propósito indicar el camino teórico que ha 
balizado la escucha, las hipótesis y la conducción del tratamiento. Camino este iniciado 
con la hipótesis de una psicosis, después llevó a una discusión acerca de la debilidad 
y avanzó hasta la apuesta de una otra posición subjetiva en el discurso al largo de su 
tiempo de análisis. ¿De qué lado situar este sujeto que se presentaba a sí mismo como 
aquel que habla, pero no como aquel que dice?

Palabras-clave: Psicoanálisis. Debilidad. Sujeto.
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Ela era tudo para mim...1

Elisabeth da Rocha Miranda

Resumo
O presente artigo descreve o percurso analítico de uma menina trazida à analista pelos 
pais em consequência de muitos sinais de angústia e de uma recomendação de seu 
pediatra. Fruto de um relacionamento extraconjugal, Valentina morava com a mãe, a 
qual dizia “viver exclusivamente para a filha” e ter com ela “uma parceria de verdade”. 
Em contrapartida, o pai queixava-se de estar sendo impedido pela mãe da menina de 

“conviver com a filha ao seu modo.” Valentina refere um medo muito intenso, cuja causa 
lhe é desconhecida. Em análise, desvela-se seu lugar de objeto de troca entre os pais e 
verifica-se que seu sintoma é uma forma de fazer existir a relação sexual. O relato de um 
sonho traz à cena a presença simultânea de um desejo e de um medo de separar-se da 
mãe, assim como de um desejo edípico pelo pai. Em transferência, ela revela claramente 
sua posição enciumada e começa a construir seu romance familiar de jovem neurótica. 

Palavras-chave: Angústia. Objeto de troca. Sintoma. Romance familiar.

Os pais de Valentina chegam ao consultório preocupados com 
a filha. Ela lhes parece doente, porque tem estado muito 

angustiada, não consegue dormir, emagreceu três quilos, transpira 
muito nas mãos e pés, está triste, não quer brincar nem passear.  

“Já fizemos de tudo para melhorar isso e, após vários exames, o 
pediatra recomendou uma terapia. A gente vê nos olhos de Valen-
tina uma enorme angústia e não sabemos o que fazer”. 

Os pais de Valentina trabalhavam juntos e tiveram um rela-
cionamento extraconjugal por 16 anos, até que a mãe resolveu en-

1 Texto apresentado na IV Jornada de Psicanálise do Fórum do Campo Lacaniano 
do Rio de Janeiro, realizada no Centro de convenções do Hotel Pérola, na cidade 
de Armação de Búzios, em setembro de 2016.
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gravidar. Embora ainda estivesse casado na época do nascimento 
da criança, o pai registrou a filha, separou-se da esposa, com quem 
tinha três filhos já adolescentes, mas não foi viver com a mãe de 
Valentina. Ficou morando sozinho, porém no mesmo condomínio 
onde vivem a sua própria mãe, a ex-mulher e os outros três filhos. 
Sem que tivesse sido interrogado a respeito dessa situação, ele an-
tecipou o esclarecimento nos seguintes termos: “É que tal escolha 
facilita a logística”. Os pais da jovem continuaram namorando por 
mais dois anos e depois se separaram.

Valentina vê o pai de forma irregular, pois ele se aposentou ainda 
muito jovem, para viver de renda e praticar esportes radicais mundo 
afora. Nos cinco anos em que está separado da mãe de Valentina, já 
apresentou várias namoradas para a filha. Argumenta: “Minha vida 
é às claras”. A mãe, no entanto, em suas próprias palavras, “passou a 
viver única e exclusivamente para a pequena Valentina”. Elas fazem 
tudo juntas, viajam juntas e dormem na mesma cama. A mãe não vai a  
nenhum lugar onde a filha não possa ir, nem mesmo ao teatro ou ao ci-
nema. Ainda segundo a mãe, elas estabeleceram “uma parceria de ver-
dade”. Quando Valentina está com o pai, situação bastante esporádica, 
a mãe fica “meio sem saber como viver, meio perdida”, acaba ficando 
em casa, “porque a filha pode precisar de alguma coisa e telefonar”. 

O pai se queixa das constantes brigas da mãe motivadas por 
seu comportamento com Valentina e alega ter uma atitude mais 
leve em relação aos filhos. Ele diz: 

As crianças se dão bem, meu filho mais velho trabalha com a 
mãe de Valentina na empresa, mesmo assim ela implica com 
o fato de Valentina frequentar a casa dos avós. Transformou o 
condomínio (onde mora a família do pai) em terreno proibido 
para a menina, proíbe o contato porque acha que minha ex-mu-
lher vai maltratar a menina. 

Durante a entrevista, os pais discutem muito e todo argu-
mento cai na queixa da mãe, que o acusa de nunca ter dado um lar 

para a filha. Ele diz que nunca prometeu casar-se com ela e que 
isso não tem nada a ver com Valentina. Para ele, “é a mãe da me-
nina quem não o deixa conviver com a filha ao seu modo”. Nesse 
contexto, diante da demanda de confirmação da fantasia materna, 
é preciso ouvir Valentina, o sujeito em questão. Na primeira en-
trevista, ela diz: 

Minha mãe quer que eu diga para você por que estou sentindo 
tudo isso, mas se eu perguntei a ela, é porque não sei! Tenho um 
medo não sei de quê, um aperto no peito que vem piorando, às 
vezes parece um buraco no peito. Antes, quando eu ficava sozi-
nha com minha mãe, passava, agora não consigo dormir mesmo 
na cama dela. 

O sujeito do inconsciente é determinado por uma exigência 
de satisfação pulsional imperativa e estruturante. O sujeito crian-
ça, podemos afirmar com Freud, se conduz exatamente como o 
adulto, transformando sua libido em angústia, quando não conse-
gue satisfazê-la (Freud, 1905). A angústia é o sinal da impossibili-
dade da satisfação direta da pulsão, pois só pode satisfazer-se por 
meio de substitutos. A libido sofre na primeira infância – “época 
do florescimento da vida amorosa” – deslocamentos totalmente 
inconscientes. Resta-nos saber onde se localiza a fonte de tanta 
angústia para Valentina e que deslocamentos ela pode fazer.

Tomemos a posição do sujeito diante do Outro primordial, 
a mãe. A pergunta que todo sujeito formula para si mesmo é:  

“O que quer minha mãe? O que o Outro primordial quer de 
mim? Che vuoi?” A esse enigma o sujeito responde com o sintoma.  
No caso de Valentina, com seus medos e angústias. Mas há casos 
em que a criança pode ser um sintoma para a mãe, “a criança sin-
toma”. Nesses casos, ela não tem escolha e talvez se trate do único 
sintoma sobre o qual não se tem escolha. A criança nasce como 
um corpo sintoma. É o que Freud enuncia, ao afirmar que todo 
recém-nascido é uma boneca erótica e, portanto, possuído, uma 



137136 FOLHETIM, Rio de Janeiro, ano XIV, n. 13, dez. 2016, p. 133–142Ela era tudo para mim...•Elisabeth da Rocha Miranda

A CLÍNICA DO SUJEITO NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIAA CLÍNICA DO SUJEITO NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA

situação que pode ocorrer com qualquer sujeito. Quando, todavia, 
esse sujeito é uma menina, é o lado não-todo da mulher que se faz 
presente e traz seus estragos.

Valentina vive o corpo a corpo com a mãe. É o objeto princeps 
dessa mãe, mas é importante notar que, em seu caso, a criança é o 
objeto por excelência, na medida em que funciona como objeto de 
troca entre a mãe e o pai. Como objeto de troca, objeto precioso, 
portanto, era ela quem “vivia” a relação sexual entre os pais, uma 
vez que mantinha o pai perto da mãe, ao mesmo tempo que, es-
tando junto à mãe, esta lhe supria a ausência do homem.

Impedida de estar com a família paterna e de viajar com o 
pai, sua angústia revela simultaneamente o desejo de separação 
da mãe e o medo dessa mesma separação. É o que aparece no 
seguinte sonho: “Esta noite acordei gritando... Minha mãe levou 
um susto e me deu chá de erva-doce. Eu me lembrei do que vi no 
sonho: era alguém que ia matar minha mãe, ia enforcá-la apertan-
do o pescoço”. 

As associações trazem o medo de que a mãe morra, porque 
ela teria que morar com o pai. “Ele viaja sempre, e aí como seria? 
Como eu ficaria? Minha mãe disse que foi o filme que eu vi e 
contei para ela antes de dormir. No filme, o homem apertava o 
pescoço da mulher”. O desejo de ficar com o pai, desejo edípico, 
é denunciado no sonho, assim como o desejo e o medo de matar 
a mãe.

No decorrer da análise, Valentina fala de seus mal-estares fí-
sicos que variam entre a falta de ar, um aperto no peito, a vontade 
de chorar sem saber a razão e suor frio nas mãos e pés. Num fim 
de semana na casa da tia, irmã da mãe, sente-se melhor e diz 
em sessão que, desta vez, “o peito não sufocou”. Trata-se da tia 
a quem a mãe de Valentina recorre quando tem problemas. “Ela 
sempre arranja uma solução quando minha mãe precisa, mas de-
pois brigam”. Podemos pensar que a tia se interpõe entre Valen-
tina e sua mãe, e isso pode ter acalmado nossa jovem angustiada 
naquele fim de semana.

A psicanálise não é uma teoria sobre a infância, mas sobre 
o inconsciente e o gozo, do qual somos exilados pelo advento da 
linguagem e cuja busca é regrada pela internalização da lei edípica 
que proíbe o incesto e funda o sujeito no socius. Valentina goza 
com sua angústia, seus medos e mal-estares num deslocamento 
diante da impossibilidade de gozar do corpo do Outro. Ao mes-
mo tempo, é gozada pelo Outro/mãe. Numa segunda etapa da 
análise, Valentina começa a poder passar fins de semana com o pai 
e a família dele, e sua angústia se atenua.

Conforme Lacan afirma em “Nota sobre a criança” (1969), o 
sintoma da criança representa a verdade do casal parental, mas a 
verdade do casal parental é a impossibilidade, é a inexistência da 
relação sexual, e é preciso verificar como a criança se arranja com 
essa verdade. Como ela responde à não-existência da relação se-
xual? Como lida com o Outro, o objeto e o desejo?

Valentina responde com a construção do romance familiar 
em que se verifica que os significantes copulam, conforme a ex-
pressão de Lacan. Não podemos esquecer que a resposta é sempre 
do sujeito em questão, não importando o que induza o pai ou a 
mãe. “Ela era tudo para mim”, frase repetida com insistência que 
revela seu arranjo diante da vida sexual dos pais.

A mãe entra em análise encaminhada por mim e Valentina, 
em outro momento, passa a ter, segundo suas próprias palavras, 

“crises de agressividade” dirigidas à mãe. Ela diz: 

Ela era tudo para mim... Eu vivia com ela, acordávamos, tomávamos 
banho juntas, tomávamos café; ela me levava para a escola, eu ia no 
banco da frente do carro; depois, ela ia me buscar na escola, a gente 
jantava, conversava sobre o dia e íamos dormir na mesma cama. Via-
jávamos juntas, tudo o que a gente fazia era junto e, agora, ela me traiu, 
foi só eu ir um pouquinho com meu pai e ela arranjou um namorado. 

Valentina diz que sente muita raiva e muito nojo da mãe.  
E, assim, prossegue:
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Eu sei que ela beijou o namorado na boca. Nheca! Nunca mais 
vou beijá-la. E foi na boca! Um nojo! Isso me magoou muito, 
não posso mais dar selinho em minha mãe, tenho vontade de 
vomitar. Se namorado só serve para dar beijo na boca, posso 
virar sapatão, casar com ela e dar beijo na boca. Na minha escola, 
tem sapatão e gay: o coordenador e uma professora. 

A analista intervém: “Mas você sabe que não se pode casar 
com a mãe”. Irritada, Valentina responde: “Então, por que ela ca-
sou comigo? Ela dizia isso para as amigas dela. Eu sei, era mentira, 
não era? E ela era tudo para mim”.

Atualmente, com oito anos, Valentina se diz traída, excluí-
da, rejeitada, trocada por “aquele velho”. “Olha só, minha mãe é 
linda, é jovem como você, e arranja um velho careca! Fala sério! 
Não sei o que ela viu nele”. Em transferência, revela sua posição 
enciumada.

Inicia uma investigação sobre a vida sexual e os namoros do 
pai e da mãe. Espiona a mãe sempre que pode e verifica o telefone 
celular de ambos os pais. Encontra um vídeo do pai transando 
com a namorada. Entra no consultório da analista muito excitada 
e mostra no divã como eles faziam no vídeo. 

A analista pergunta o que ela acha dessa história de pegar os 
celulares dos pais e descobrir senhas e tudo mais. Valentina diz:  

“Tá errado, mas eu descobri”. Indagada sobre o que descobriu, res-
ponde: “Descobri que eles estão tentando fazer filho. Eu não quero 
irmão filho desse velho careca e nem das putas de meu pai”. Repete, 
em sua fala, a forma como sua mãe se refere às namoradas do pai.  
E diz: “Beth, eu tenho medo. Será que minha mãe vai ter coragem 
de fazer isso? Será que ela vai fazer filho com aquele careca?” 

Valentina arranja um namorado na escola e participa de con-
versas sobre sexo num grupo do Whatsapp. “Ele disse que quer ver 
minha bunda e eu fiquei com um arrepio na periquita”. A mãe lê 
a troca de mensagens e pede uma sessão à analista. Diz que Va-
lentina só fala de sexo, que isso está muito precoce, e que deve ter 

sido provocado pelo vídeo que ela viu no celular do pai, pois ela e 
o namorado são muito discretos. 

 A mãe e o namorado se casam e ele vai morar na casa dela. 
Valentina inicia uma disputa com a mãe pelas atenções do pa-
drasto. Este, por sua vez, proíbe que ela ande no banco da frente 
do carro, que tome banho com a mãe e mais algumas coisas. Ela 
se queixa muito, mas também diz que adora ficar sozinha com o 
padrasto, pois ele a leva para passear, compra chocolate etc. Há, efe-
tivamente, a presença de um terceiro entre Valentina e a mãe, o que 
confirma que a mãe tem um desejo para além da própria filha. 

Valentina passa a se queixar com veemência de que está sen-
do cada vez mais excluída e afirma que a analista não a está enten-
dendo. Prossegue dizendo:

Agora eles vão jantar fora e não me levam, preferem pagar a 
empregada para ficar comigo. Agora é assim: são os dois e eu 
de fora. Isso não é justo! Só tenho minha mãe quando ele viaja. 
Quando ele volta, ela nem olha para mim. É só ele. É tudo pra 
ele. E ela era tudo para mim...  

Valentina vive intensamente sua vida sexual com os pais, o pa-
drasto e, na escola, com os amigos. Fala muito dos órgãos sexuais do 
pai, da mãe, do padrasto etc. A mãe é chamada na escola e advertida 
quanto ao comportamento exacerbado da filha com os meninos.  
A professora a surpreendeu no banheiro com um menino, enquan-
to ela o ensinava a fazer sexo. Diz à analista que estava fazendo o 
mesmo que seu pai, e que este, após o episódio do celular, disse-lhe 
que sexo é normal. A analista observa que só os adultos fazem sexo 
daquela maneira, ao que ela retruca: “Bem feito! Ela foi à escola e 
está tão preocupada comigo, que nem saiu com o meu padrasto”. 

Valentina já não sente angústia, mas muita raiva. Comenta:

Não é ciúmes, eu sei o que é ciúmes, eu já tive ciúmes de duas 
melhores amigas, quando elas não brincavam comigo. Sofri 
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muito e minha mãe disse que aquilo era ciúmes. Eu peguei as 
duas de volta para mim. Agora, é a Isabela que não gosta de 
mim, mas nem ligo mais. Eu estou namorando o João, que era 
namorado dela, mas agora é meu. Ra-ra-ra! 

“Ah, você sabia? Nem posso mais ver televisão”. Pergunto-lhe 
por quê. “Meu padrasto fica sentado no sofá com o pé em cima da 
mesa e ele tem um dedão enorme”. Ela mostra com as mãos o ta-
manho do pé dele e, em seguida, começa a rir descontroladamente. 
Cai no chão, rola, se torce toda, fica vermelha. Enfim, goza. 

Valentina, a bonequinha erótica de sua mãe, faz seus desloca-
mentos e vai construindo seu romance familiar. A entrada do pa-
drasto pôs fim às angústias e medos. A pequena histérica conclui 
que, quando crescer, vai arranjar um namorado para casar. “Ele vai 
ser bonito e não um velho careca”. Seu dito revela pelo avesso o 
desejo pelo velho careca, que pôde barrar a relação incestuosa com 
a mãe e atenuar as suas angústias.
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She was everything to me...

Abstract: This article describes the analytical trajectory of a girl brought to the analyst 
by her parents as a consequence of many signs of distress and with the recommendation 
of her pediatrician. As a result of an extramarital relationship, Valentina lived with her 
mother, who insists that “she lives exclusively for her daughter” and that she has “a real 
partnership with her”. On the other hand, the father complained that he was being 
prevented, by the girl’s mother, 1to live with the daughter in his own way”. Valentina 
refers to a very intense fear, whose cause is unknown to her. In analysis, it is revealed her 
place of object of exchange between her parents and it is verified that her symptom is a 
form of making the sexual relation exists. The story of a dream brings to the scene the 
simultaneous presence of a desire and a fear of separating from the mother, as well as 
an Œdipal desire for the father. In transference, she clearly reveals her jealous position, 
and begins to build her neurotic youngster’s family novel.

Keywords: Anguish. Object of exchange. Symptom. Family novel.

Elle était tout pour moi...

Résumé: Ce travail décrit le parcours analytique d’une petite fille dont les parents l’ont 
amenée à la psychanalyste à la suite de beaucoup de signes d’angoisse et en suivant la 
recommandation du pédiatre. Elle est le fruit d’un rapport extraconjugal. Valentina 
habitait avec sa mère, qui disait qu’elle “ne vivait que pour la fille”, avec qui elle “tenait 
une vraie partenariat”. Par contre, le père se plaignait que la mère de la petite fille lui 
interdisait de “vivre avec sa fille selon sa propre manière de vivre”. Valentina parle d’une 
peur très forte dont elle ne connait pas la cause. Pendant l’analyse, se dévoile sa place 
d’objet d’échange entre les parents et on vérifie que son symptôme n’est qu’une façon 
de donner existence au rapport sexuel. Le récit d’un rêve apporte à la scène la présence 
simultanée d’un désir et d’une peur de séparation vis à vis de sa mère, ainsi qu’un désir 
œdipien pour le père. Sous transfert, elle dévoile clairement sa position jalouse et com-
mence à construire son roman familial de jeune névrotique.

Mots-clé: Angoisse. Objet d’échange. Symptôme. Roman familial.

Ella era todo para mí…

Resumen: En este artículo se describe la trayectoria de análisis de una niña traída al 
analista por los padres como resultado de muchos signos de sufrimiento y de la reco-
mendación del pediatra. El resultado de una relación extramarital, Valentina vivía con 
su madre, para quien “vive exclusivamente para la hija” y con ella “una asociación real”. 
Por el contrario, el padre se quejó de ser impedido por la madre de la niña de “vivir con 
su hija en su propia manera”. Valentina se refiere a un miedo muy intenso cuya causa es 
desconocida para ella. En el análisis, revela a su lugar de un objeto de intercambio entre 
los padres y parece que el síntoma es una manera de hacer que exista la relación sexual. 
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La historia de un sueño saca a la luz la presencia simultánea de un deseo y el miedo a 
la separación de la madre, así como un deseo edípico por su padre. En la transferencia, 
se revela claramente su posición celosa, y comenzar a construir su romance de la joven 
neurótica familiar.

Palabras-clave: Angustia. Objeto de cambio. Síntoma. Novela familiar.
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O menino, o lixo e a letra proibida1

Vanisa Maria da Gama Moret Santos

Resumo
Relato do caso clínico de um menino que foi encaminhado para atendimento institucio-
nal pelo Conselho Tutelar em razão de vandalismo do bem público. Pichava, depredava 
prédios e monumentos, além de incendiar lixeiras púbicas. Embora esse caso tenha sido 
encerrado há 15 anos, ainda hoje suscita questionamentos quanto ao diagnóstico estru-
tural entre neurose e perversão. Apesar de a analista ter feito a direção do tratamento 
supondo tratar-se de uma neurose histérica, ao construir o caso, deparou-se novamente 
com algumas questões importantes. O objetivo do trabalho é fomentar uma discussão 
em torno do diagnóstico estrutural e diferencial, em especial entre perversão e neurose. 
Um fato importante e elucidativo deve ser ressaltado: o menino, quando ainda bebê 
recém-nascido, foi encontrado no lixo pelos pais adotivos, que jamais lhe revelaram a 
verdade sobre sua origem com medo que ele se transformasse num marginal. 

Palavras-chave: Neurose. Perversão. Diagnóstico estrutural. Letra. Transferência.

S ilas chegou para atendimento pelo Conselho Tutelar há mui-
tos anos. O motivo do encaminhamento foi marcado pela 

prática de vandalismo e por inadequação escolar. Na época, ele 
tinha 13 anos e já havia passado por três psicólogas que desisti-
ram do caso, alegando que o menino não cooperava, pois entrava 
mudo e saía calado. Quando não se calava, Silas se comprazia em 
constrangê-las, ora com risinhos, ora desvalorizando o trabalho 
delas como psicólogas. Graça, sua mãe, estava desesperada. Temia 
que fosse levado para uma casa de correção de adolescentes por 

1 Texto apresentado na III Jornada de Psicanálise do Fórum do Campo Lacaniano 
do Rio de Janeiro, realizada no Centro de convenções Hotel Atlântico Búzios, na 
cidade de Armação de Búzios, em setembro de 2015.
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ser reincidente em atos de vandalismo. Já havia sido detido várias 
vezes por depredar o patrimônio público, incendiar lixeiras e pi-
char prédios e postes. Além disso, fugia da escola com frequência. 
Um de seus mais graves atos de vandalismo aconteceu no prédio 
em que morava. Além de pichar todos os andares, Silas ateou fogo 
no elevador.

Em entrevista, a mãe relata que Silas foi encontrado ainda 
recém-nascido num latão de lixo e, em seguida, adotado pelo casal. 
Jamais lhe revelaram a verdade por medo de que o menino ficasse 
revoltado e se tornasse um marginal. Ele ia bem até a morte do 
pai. A partir de então, passa a apresentar inúmeros problemas na 
escola, culminando com atos de vandalismo e pequenos delitos. 
Seu pai morreu diante dele, quando tinha 11 anos. O menino ten-
tou socorrer o pai, mas este, pouco antes de conseguirem chegar à 
rua, teve um infarto fulminante e morreu diante do menino, logo 
após saírem do elevador. 

O encontro com Silas ocorreu de modo inusitado. Ao avistar 
o adolescente sentado no corredor da instituição onde eu atendia, 
chamei-o pelo nome. Levantou-se displicentemente, arrastando 
os chinelos com ares de tédio e veio em minha direção. Imedia-
tamente, notei que ele vestia uma camiseta de um time qualquer 
e, ainda no corredor, perguntei-lhe que time era aquele. Na épo-
ca, não entendi por que fiz essa pergunta estapafúrdia. Depois 
de algum tempo, percebi que se tratava de um ato. Embora um 
tanto precoce, esse ato operou como um verdadeiro facilitador na 
transferência que se iniciava naquele instante, sem que eu tivesse 
me dado conta. Percebi que ele se surpreendeu com a pergunta, 
mas respondeu prontamente e me questionou como eu poderia 
não conhecer um time tão famoso. Reafirmei sua suposição de 
que a analista não era todo saber sobre tudo, respondendo-lhe 
que eu nada entendia de futebol, ao que ele respondeu com um 
enigmático sorriso. 

Questionei-o sobre o motivo de ele estar ali, mas foi lacônico, 
indiferente, quase debochado. Embora não fizesse uso corriqueiro 

de sessões ultracurtas, as de Silas, interessantemente, eram cur-
tíssimas, principalmente porque ele não falava quase nada. Algo, 
no entanto, operava como enigma, pois frequentemente me per-
guntava: “Já acabou?” Foi assim por muito tempo, até que um dia, 
respondendo a uma de minhas perguntas sobre o que gostava de 
fazer, ele me disse que gostava de tudo que fosse proibido e me 
perguntou se eu conhecia o “funk proibidão”. Pedi que me expli-
casse do que se tratava e ele disse que levaria um CD para eu es-
cutar, mas me advertiu que eu corria risco de ser presa, caso fosse 
pega ouvindo aquele CD. Dei uma risada e pedi que me trouxesse 
o “proibidão” para eu escutar. Perguntei-lhe sobre o que mais de 
proibido ele gostava de fazer. Disse que não poderia contar justa-
mente porque era proibido, mas ao lhe esclarecer que tudo que ele 
me dissesse ali seria mantido em segredo, Silas começou a desfiar 
um rol de histórias incríveis. Para não magoar a mãe, ele mentia o 
tempo todo para ela, de modo que ela nem desconfiava o que seu 
filho aprontava.

A primeira coisa proibida que me mostrou foi sua letra, ou 
melhor, sua assinatura de pichador. Ele a desenhou em uma folha 
de caderno e me deu de presente, alegando que sempre que eu vis-
se aquela letra em algum prédio, saberia que tinha sido ele. Ele me 
explicou que o fato de ter uma assinatura em um local muito di-
fícil representava status entre os pichadores. Além disso, fazia uso 
de álcool e algumas drogas. Eventualmente, subia o morro para 
ganhar uma grana, servindo de avião do tráfico. Orgulhava-se ao 
contar que já havia pegado em armas. Costumava subornar o ins-
petor da escola em que estudava para que o deixasse sair na hora 
do recreio sem que ninguém soubesse. Seu rendimento escolar 
era péssimo, mas ele não se importava, pois queria ser transferido 
para outra escola. Seu objetivo era estudar numa escola frequenta-
da por filhos de bandido. 

Depois que me emprestou o CD, perguntava-me quase toda 
sessão se eu já tinha escutado as letras. Dizia que ainda não ti-
nha tido tempo e pedia que ele me contasse sobre o conteúdo 
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das músicas. E assim ele foi me contando o conteúdo das letras 
gravadas no CD. 

Gostaria de salientar que Silas não faltava a seus atendimen-
tos. Possivelmente, para não me magoar, pois parecia ter um cui-
dado especial comigo, como o que tinha com a mãe. A transferên-
cia, portanto, se estabelecia por esse viés, ou seja, pelo cuidado em 
não me magoar. Certamente, o fato de saber que a analista escu-
taria seus segredos em total sigilo o fez confiar a ela não somen-
te sua assinatura de pichador, como também o gozo proibido de 
seus atos que as letras do “funk proibidão” revelavam. Entretanto, 
foi somente quando começamos a jogar Pôquer e Black Jack que 
ele realmente se soltou mais. O diagnóstico estrutural ainda era 
uma incógnita. Embora reconhecesse que seus atos burlavam a lei 
(lembremos que ele mentia para poupar a mãe), Silas mostrava-se 
indiferente ao relatar seus feitos, demonstrando certo gozo nisso 
que fazia. Embora a hipótese diagnóstica fosse de neurose, algu-
mas dúvidas percorriam o caso. 

Tanto no Pôquer quanto no Black Jack, deixei que Silas me 
ensinasse a jogar a partir de suas próprias regras. Interessante-
mente, ele jogava de modo a me favorecer e ficava muito inco-
modado quando eu perdia, voltando a jogada até que eu ganhasse.  
O fato de ele roubar no jogo para eu ganhar também me chamava 
a atenção. Dizia que fazia o mesmo com sua mãe, pois não su-
portava vê-la perder. Silas fingia que perdia e eu, na transferência, 
bancava a mãe que não poderia perder. 

Muitas jogadas depois, Silas falou sobre a morte do pai. Re-
cordando o episódio com uma tristeza distanciada, lamentava que 
o elevador tivesse demorado tanto a chegar. Não fosse isso, tinha 
certeza de que o teria salvado. Admitiu ter colocado fogo no eleva-
dor como uma forma de vingança. Percebe-se assim que, ao atear 
fogo aos objetos que apontavam para uma dor insuportável, Silas 
atuava de modo a dominar a cena, saindo do polo passivo para o 
ativo. Se, por um lado, suas atuações representavam uma tentativa 
errante de aplacar sua angústia de castração, por outro, também 

representava um apelo à lei. Chamei a mãe de Silas algumas vezes 
ao consultório e lhe pedi que contasse ao filho a verdade sobre sua 
origem. Era notório que ele se enredava cada vez mais no desejo 
inconsciente da mãe (ser um marginal), respondendo com seus 
atos ao che vuoi? desse grande Outro. Desse modo, participava de 
rachas noturnos, pequenos delitos, entre muitas outras situações 
de transgressão. Graça, entretanto, mostrava-se estranhamente 
indiferente a tudo, mantendo sua decisão de não revelar o segredo 
familiar, pois ela (e não ele) não suportaria confrontar-se com a 
verdade. Enquanto isso, Silas seguia mentindo para sustentar esse 
lugar de objeto-tampão da castração materna. Graça, por sua vez, 
fazia todas as vontades do filho, inclusive o transferiu de escola, 
como ele queria, fato que teve efeito muito apaziguador nas suas 
atuações. Melhorou sua postura, sua frequência escolar e até seu 
rendimento. “No morro tem lei e quem não obedece morre!”, di-
zia ele com certo orgulho.

No primeiro momento da construção desse caso, optei pela 
hipótese de neurose histérica devido à sua relação com a mentira 
e suas constantes tentativas de destituir o Outro do lugar de poder 
e de saber. Depois de algum tempo, ao reler O Seminário, livro 3: 
as psicoses, pensei que poderia estar diante de um caso de psicose 
não desencadeada ou do que Hélène Deutsch classificava como 
personalidade “como se”, pois Silas relatava seus delitos sem de-
monstrar arrependimento algum (Lacan, 1955–6, p. 220). Como 
vemos, suas inúmeras atuações, dificultaram muito o estabeleci-
mento de um diagnóstico. 

Com o passar do tempo, entretanto, essas atuações foram di-
minuindo e algo da sua relação com o desejo começou minima-
mente a surgir. Silas arrumou uma namorada. Tinham relações 
sexuais satisfatórias e ele até gostava dela, que morria de ciúmes 
dele, mas isso não o incomodava, pois admitia com certo orgulho 
que a traía realmente, ainda que jamais admitisse para ela seus 
deslizes para não magoá-la. Certo dia, Silas chega com a novidade 
de que sua namorada poderia estar grávida. Surpreendentemente, 



149148 FOLHETIM, Rio de Janeiro, ano XIV, n. 13, dez. 2016, p. 143–152O menino, o lixo e a letra proibida•Vanisa Maria da Gama Moret Santos

A CLÍNICA DO SUJEITO NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIAA CLÍNICA DO SUJEITO NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA

não se mostrou angustiado com a possibilidade de ser pai aos 16 
anos, pois se isso fosse verdade, a solução seria simples: “Jogaria a 
criança no lixo”. Ao longo de todo o tratamento, aquela foi a pri-
meira vez que realmente me surpreendi. Ficava claro que, mesmo 
sem jamais ter tocado no assunto, Silas sabia sobre sua origem. 
Ao vandalizar as lixeiras públicas, reatualizava sua questão fantas-
mática (joga-se uma criança no lixo), só que no lugar de sujeito 
agente da ação. Deslocava-se da posição de objeto indesejável e 
descartado do Outro para atuar como o agente descartador. 

Mas algo estava por se re-velar ainda. Na sessão seguinte, Si-
las chega ao consultório contando a seguinte história: “Fui procu-
rar dinheiro no armário da minha mãe, então mexi nas coisas dela 
e encontrei um papel dentro de um envelope que estava escondido 
dentro de uma caixa. Mostrei a ela o papel que tinha o meu nome, 
dizendo que era adotado. Parecia uma certidão, então perguntei a 
ela: ‘Tem alguém adotado aqui?’ Ela ficou muito nervosa e come-
çou a chorar sem parar, depois me disse que eu era filho dela de 
verdade e que não tinha ninguém adotado ali”. Acatou a resposta 
da mãe e deixou o assunto de lado, pois não suportou vê-la chorar. 
Uma semana depois, Graça foi ao meu consultório para interrom-
per o tratamento do filho. 

Ao longo dos quatro anos de atendimento, Silas chegou a 
fazer passagens importantes. As atuações diminuíram considera-
velmente e ele já pensava em fazer um curso preparatório para en-
trar nas forças armadas. Queria ser aviador como um tio a quem 
admirava. Esse tio paterno foi eleito como um modelo a ser segui-
do, pois era um homem bem-sucedido e ganhava dinheiro fazen-
do algo importante, mas ao mesmo tempo perigoso. Além disso,  
Silas gostava da ideia de poder ter porte legal de armas. Pouco de-
pois da última entrevista com sua mãe, falei com Silas ao telefone 
mais uma vez e insisti que ele voltasse, mas ele preferiu acatar a 
vontade da mãe. Sua resposta ao che vuoi? do Outro materno pa-
rece, então, ter se construído nos seguintes termos: “Serei um filho 
que tudo farei para não entristecer minha mãe”. 

Mas que verdade era essa que seria tão intolerável, afinal?
Em uma das entrevistas que fiz com Graça, ela revelou ser 

infértil, tendo sido este o motivo de ter pegado a criança do lixo. 
Admitir que adotara Silas era algo insuportável para essa mu-
lher, que se defendia da castração rejeitando-a de todas as formas. 
Certamente, Silas respondeu ao desejo da mãe desistindo de sua 
análise, evitando confrontar-se com a verdade de que o Outro é 
barrado. Vemos, portanto, que era a própria mãe quem colocava 
o filho à margem desse saber sobre a sua castração de mulher e 
não somente sobre a triste história de um bebê encontrado no 
lixo. Para manter a mãe no lugar imaginário dA mulher sem fu-
ros, S(A), ele “fingia” nada querer saber sobre si. Assim, Silas, por 
muito tempo, seguiu contrariando as regras do jogo. Ao imprimir 
sua letra de gozo em prédios altos e postes, e atear fogo às latas 
de lixo, ele ia além do princípio do prazer. Tratava-se não apenas 
de saborear a conquista de ter uma assinatura em um lugar visi-
velmente perigoso, mas antes de cunhar uma letra de gozo que 
efetivamente se dava a ver através de uma marca própria, ou seja, 

“uma letra que picha a dor”. 
Tal qual Freud, Lacan tratava a fantasia como um enunciado 

gramatical evidenciando sua estrutura de linguagem. Desse modo, 
vemos que a fantasia funciona como uma tentativa de resposta à 
questão fundamental do desejo do Outro. No caso de Silas, essa 
resposta estava comprometida pelo fato de o grande Outro ma-
terno rejeitar sua própria castração, embaralhando as cartas desse 
jogo. Cartas que traziam a interpretação de Silas sobre o que o 
Outro esperava dele. Longe de estar escrito nas estrelas, o destino 
do sujeito se encontra nas cartas que o grande Outro embaralha e 
espalha sobre a mesa, muito antes de iniciar-se o jogo da vida. Se, 
por um lado, Silas escolheu ocupar a posição de coringa, ou seja, 
de falo suplementar para tamponar a falta da mãe, por outro, os 
significantes fálicos da lei (armas), transmitidos, primeiramente, 
pelos traficantes e, depois, pelo tio paterno, operaram como um 
tipo de lei às avessas, barrando o gozo do Outro aniquilador. 
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Gostaria de salientar que, apesar de todo o seu comporta-
mento transgressivo, Silas era um sujeito sedutor e gentil, princi-
palmente com as mulheres que julgasse fracas e tolas, lugar esse 
ocupado pela analista na transferência desde o início do trata-
mento. Ao sustentar a posição de mãe desvalida e frágil que nada 
entendia do “funk proibidão” ou de jogos de azar, a analista operou 
na transferência como a mãe castrada que deveria ser poupada de 
sua falta. 

Apesar de reconhecer a castração materna, Silas preferia fin-
gir nada saber sobre isso, evitando confrontar a mãe com a verdade 
sobre sua castração. No a posteriori da condução do caso, por oca-
sião de sua reconstrução, voltei a questionar-me sobre a hipótese 
diagnóstica. Um enigma de origem ainda me dividia, insistindo 
em retornar: seria Silas um histérico gentil e sedutor ou um per-
verso encantador que, com seus truques e artimanhas, oferecia-se 
como objeto tamponador da falta do Outro? 
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The boy, the litter and the forbidden letter

Abstract: This is a clinical case report of a boy who was sent to analysis at the institu-
tion in which I used to work. It was a condition established by the Guardianship Coun-
cil since the boy was charged for vandalism. He would constantly depredate buildings 
and monuments and set fire to pubic trash bins. Although this case has been closed for 
over fifteen years, it still raises questions about structural diagnosis. The analyst sup-
ported the hypothesis of hysterical neurosis but has recently felt instigated to review 
her opinion regarding the diagnostic itself. The objective of this work is to promote 
a discussion about both the structural and the differential diagnoses, especially those 
concerning perversion and neurosis. An important and elucidative fact must be pointed 
out: as newly born baby, this boy was found in a trash bin, discarded by his biological 
mother but was soon adopted by a childless couple who had never revealed the truth 
about his origin. The adoptive father died without telling him the truth about his origin 
and the mother still keeps it as a “secret”.

Keywords: Neurosis. Perversion. Structural diagnosis. Letter. Transference.

Le garçon, les déchets et la lettre interdite

Résumé: Rapport de cas clinique d’un garçon qui a été envoyé pour commencer une 
analyse à l’institution où j’ai travaillé. C’était une condition établie par le Conseil de 
tutelle, car il fut accusé de vandalisme. Il détruisait constamment les bâtiments et les 
monuments et incendiait les poubelles publiques. Bien que ce cas soit fermée depuis 
plus de quinze ans, il pose encore des questions sur le diagnostic structurel. L’analyste a 
soutenu l’hypothèse d’une névrose hystérique, mais récemment elle s’est senti instiguée 
à revoir le diagnostic lui-même. L’objectif de ce travail est de favoriser une discussion 
sur le diagnostic structurel et le diagnostic différentiel, notamment entre la perversion 
et la névrose. Un important et éloquent fait doit être souligné: quand il était encore un 
nouveau-né, ce garçon fut retrouvé dans une poubelle, jeté par sa mère biologique, et il 
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fut adopté rapidement par un couple sans enfant qui n’avait jamais révélé la vérité sur 
son origine. Le père adoptif est mort sans lui dire la vérité et la mère la garde toujours 
comme un “secret”.

Mots-clé: Névrose. Perversion. Diagnostic structurel. Lettre. Transfert.

El niño, la basura y la carta prohibida

Resumen: Caso clínico de un niño que fue enviado a hacer análisis en la institución 
donde yo trabajaba. Era una condición establecida por el Consejo de Guardianes cuan-
do el niño fue acusado por el vandalismo. Constantemente depredaba edificios y mo-
numentos y prendía fuego a los contenedores públicos de basura. Aunque este caso ha 
sido cerrado por más de quince años, todavía plantea preguntas sobre el diagnóstico 
estructural. El analista apoyó la hipótesis de la neurosis histérica, pero recientemente se 
ha sentido instigada a revisar su opinión sobre el diagnóstico en sí. El objetivo de este 
trabajo es promover una discusión sobre el diagnóstico estructural y el diagnóstico dife-
rencial, especialmente sobre la perversión y la neurosis. Un hecho importante y diluci-
dador debe ser señalado: aun siendo recién nacido, este niño fue encontrado en un cubo 
de basura, desechado por su madre biológica pero luego fue adoptado por una pareja 
sin hijos que nunca había revelado la verdad sobre su origen. El padre adoptivo murió 
sin decirle la verdad sobre su origen y la madre todavía lo mantiene como un “secreto”.

Palabras-clave: Neurosis. Perversión. Diagnóstico estructural. Carta. Transferencia.
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A adolescência e a clínica psicanalítica1

Geisa Batista de Freitas

Resumo
A clínica psicanalítica não difere em função da idade do paciente, pois visa o sujeito.  
A adolescência, no entanto, põe em evidência questões como a transformação do corpo, 
o encontro com o real do sexo e a operação de separação do Outro, a partir da queda dos 
pais ideais. A fim de ilustrar tais questões, vividas numa análise, recortamos fragmentos 
do caso de uma adolescente. 

Palavras-chave: Adolescência. Psicanálise. Real. Desejo.

A clínica psicanalítica visa o sujeito independentemente de sua 
idade, mas a adolescência é um tempo muito especial para 

aqueles que a atravessam. Para começar, não se é criança, tam-
pouco adulto. Como diz Freud, é o atravessamento de um túnel 
que está sendo cavado e diz respeito ao processo de escolhas e 
ao desligamento da autoridade dos pais. É uma época em que o 
sujeito do inconsciente trabalha arduamente no campo onde já se 
constituiu, elaborando a falta do Outro e intensificando o proces-
so de separação. Nesse movimento, o adolescente faz escolhas e se 
experimenta como um sujeito desejante.

Os pais, muitas vezes, são duramente atacados, pois no mo-
vimento de separação os filhos usam as fraquezas já conhecidas 
para fazer com que caiam os pais ideais. Alguma intervenção do 
analista junto aos pais pode ser útil ou necessária, para que, apesar 

1 Texto apresentado na IV Jornada de Psicanálise do Fórum do Campo Lacaniano 
do Rio de Janeiro, realizada no Centro de convenções do Hotel Pérola, na cidade 
de Armação de Búzios, em setembro de 2016.
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da perda narcísica, possam suportar esse momento, mantendo-se 
firmes ao lado de seus filhos e ajudando-os nesse atravessamento. 

[...] é no momento em que começam a desempenhar a via da 
separação que justamente se armam desse conhecimento para 
afastar os pais, criticá-los e atingi-los no âmago, com o único 
fim de enfraquecê-los. É preciso mais uma vez uma boa dose de 
investimento, de dom de amor, de aposta da parte dos pais, para 
suportarem seu próprio aniquilamento através dos filhos, única 
maneira de não se identificarem completamente com a conse-
quente perda narcísica (Alberti, 2004, p. 11).

Helene, a mãe, vem a uma primeira sessão e traz na sua fala a 
filha Lia, jovem de 17 anos, “muito quieta, caseira até demais”. Não 
tem uma best friend e quase não sai, preferindo ficar em casa, vendo 
TV. O único trabalho que ela dá é para estudar. Mas queria que a 
filha aproveitasse a vida, que saísse com amigas de sua idade...

Após três meses atendendo Lia, Helene volta a me procurar 
desesperada. A filha mentiu para ela, muito. Descobriu que ela bebe, 
já usou maconha e ficou com uma menina. “É lésbica!”, diz a mãe.  
E deu para chamá-la de invasora e injusta. “Sempre fiz tudo por essa 
menina. Como é que ela faz isso comigo? Dá vontade de desistir”.

Procuro explicar a complexidade do momento para a ado-
lescente, a razão do ataque e da mentira, a importância de não 
desistir e, mais do que nunca, apoiá-la, estar presente ao seu lado. 
Sobre a questão ligada a “ser lésbica”, uma dolorosa ferida narcí-
sica para Helene, expus o quanto as meninas têm experimentado 

“ficar” tanto com meninas quanto com meninos, não lhe cabendo, 
nem devendo rotular, pois rótulo cola.

É possível supor que esse tipo de experimentação das meni-
nas seja um adiamento do posicionar-se na partilha dos sexos, po-
sicionamento “que implica a impossibilidade definitiva do outro 
sexo, processo, portanto, que novamente põe em obra a castração” 
(Alberti, 1996, p. 135).

De início, Lia fala pouco e com uma vozinha muito fraca, mas 
vai se animando, despertada por uma curiosidade de saber coisas 
de sua vida e de sua história até então desconhecidas. Ela se quei-
xa do namorado da mãe, de como a incomoda o jeito meloso dele, 
muito grudado na mãe, agarrando-a e beijando-a sem parar. Diz 
que seus pais, separados havia menos de um ano, não agiam assim. 
Eles, além de não demonstrarem afeto um pelo outro, brigavam 
constantemente. Lia diz: “Minha mãe, mal se separou, trouxe esse 
cara para morar na minha casa. Quando estão juntos, é o tempo 
todo essa agarração. Me dá nojo!” 

Adora assistir séries de TV e observa que cenas eróticas são 
bastante comuns, mas que não a incomodam. Já as cenas da mãe 
com o namorado são insuportáveis. Confessa que também tem 
muito medo de ficar sozinha com esse homem em casa e de que ele 
a agarre. Diferentemente das cenas da TV, o real das cenas eróticas 
da mãe com o namorado desperta o seu próprio encontro com o 
real do sexo, acende o seu desejo e ela se põe a falar sobre isso. 

“Nunca namorei, mas já fiquei com alguns meninos”, comen-
ta Lia. Em seguida, ela diz que sempre que gosta de um menino, 
ele não gosta dela, contudo parece que ela só consegue se inte-
ressar justamente por esses meninos. Ela nunca acha interessante 
quem demonstra gostar dela. “Ainda sou virgem. Acho que já es-
tou pronta para ter uma relação, mas tenho muito medo. Medo de 
me machucar, de sentir dor”.

Para Lacan, é o despertar para o real do sexo que marca a 
adolescência. Freud situa esse momento na puberdade, em que 
as modificações do corpo culminam na menarca da menina e nas 
poluções do menino. O adolescente se depara com o real do sexo, 
seu corpo faz barulho e apela para o encontro de um parceiro, re-
quer o situar-se na partilha dos sexos e o deparar-se com o enigma 
de A Mulher. 

Ao tomar uma posição, o adolescente se encontrará com o 
outro sexo, mas este será sempre um encontro faltoso, pois sabe-
mos que não existe complementaridade entre os sexos. Com dois, 
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não se faz um. Não há proporção entre os sexos, como enuncia 
o famoso aforismo de Lacan: “não há relação sexual”. Assim, o 
adolescente se vê diante da castração e vai ao encontro de sua 
falta-a-ser. A falta-a-ser do sujeito “é o cerne da experiência ana-
lítica” (Lacan, 1958, p. 619). A imagem do novo corpo desorganiza 
a Gestalt, que é não apenas o corpo imaginário, mas também a 
sua visão de mundo, seu meio ambiente. Não há como fugir do 
próprio corpo, o adolescente parece ter medo por não saber como 
servir-se dele (Alberti, 1996).

Deparar-se com o outro sexo contribui assim com a vacilação 
gestáltica na adolescência, ele já não reconhece mais seu próprio 
corpo nem o mundo à sua volta, o sujeito se vê sobrepujado por 
tantas questões que às vezes até pode duvidar de sua capacidade 
para dar conta de todas elas (Alberti, 2004, p. 31).

Lia traz de forma recorrente o medo de fazer a mãe sofrer 
ainda mais do que já sofreu, por isso não a desobedece, não a con-
traria, nem mente para ela. A mãe já sofreu muito com sua irmã, 
sofreu demais com a morte do irmão, seu tio, e com o pai, na sepa-
ração. Sua irmã é uma jovem poucos anos mais velha que ela que 
foi criada por seus pais. Como ela foi levada para a sua casa algum 
tempo antes do nascimento de Lia, as duas cresceram como irmãs. 
Hoje, não mora mais em sua casa. Nas palavras de Lia, sua mãe “se 
cansou dela”, pois ela aprontava muito e a fez sofrer muito. Men-
tia muito também, sumia por vários dias, faltava às aulas e vivia 
relacionamentos simultâneos e conturbados tanto com homens 
como com mulheres. Além disso, roubou sua mãe algumas vezes. 
Em uma só palavra, a irmã deixava sua mãe enlouquecida, as duas 
gritavam e brigavam muito. É lésbica, mas relutou em assumir. 
Para isso, foi preciso muita insistência de sua mãe, que expôs aos 
outros o que era evidente, a intimidade dela.

Em análise, Lia se deu conta de que não sabia direito por que 
razão a mãe havia criado sua irmã. Põe-se a investigar e descobre 

que, na verdade, elas são primas. Sua tia, que já tinha dez filhos e 
estava separada do marido, irmão de Helene, resolveu dar a meni-
na para que a cunhada a criasse.

Um tio, irmão querido de sua mãe, teve uma morte trági-
ca, causando muita dor e sofrimento para sua mãe. E os outros 
irmãos de Helene, que trabalham para ela, também sofreram e 
choraram muito. Segundo Lia, sua mãe precisava ser forte, ani-
mando e encorando os irmãos. No entanto, ao chegar em casa, 
ela “despencava” e era Lia quem tinha de cuidar e consolar a mãe.  
O pai, por sua vez, traiu a esposa nos negócios e no relacionamen-
to. “Minha mãe ficou tão mal, que tentou se matar”. Mais uma 
vez, foi Lia quem teve de cuidar da mãe, pedindo socorro ao pai e 
fazendo-lhe companhia no hospital. 

Ao mesmo tempo que assume um papel de cuidadora da 
mãe, Lia se coloca na posição de objeto, procurando satisfazer 
a demanda da mãe, que ela percebe como uma demanda de não 
fazê-la sofrer ainda mais. Ela não faz nada que possa vir a causar 
qualquer preocupação à mãe, quase não sai, não bebe, nem fuma. 
Sua posição é reforçada pelo medo que sente do jeito que a mãe 
“fica surtada”, quando contrariada. 

A adolescente diz que gostaria de sair à noite, ir à praça ao 
lado de casa, bater papo, pois não gosta da night. Gostaria tam-
bém de passar um tempo com o pai, na casa dele, quer conhecer a 
sua nova mulher. Experimenta algumas idas à praça e passa algum 
tempo com o pai, mas depara-se com as proibições da mãe.

Tudo tem que ser do jeito dela. Ela acha que a praça não é lugar 
para eu frequentar. Me diz com quem tenho que sair, que tenho de 
chamar minha prima ou aquela amiga da escola. O horário para 
voltar para casa é ela que dita. Se vou para casa do meu pai, ela 
me enche de exigências para eu não encontrar com a mulher dele. 
Não posso contrariá-la, nem mentir, ou omitir, ela odeia mentira, 
por isso acabo ficando em casa e, se eu conhecer a mulher do meu 
pai, vou ter que contar e ela vai me matar, me fazer de picadinho.
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Depois disso, Lia traz dois sonhos: no primeiro, ela está cor-
rendo e esbarra na irmã, que diz: “Lia, você está grávida”. Ela en-
tão corre para uma farmácia, fugindo agora de seu pai, que, ao 
vê-la entrar, pega uma arma e se mata. O segundo sonho é “ainda 
mais estranho”, diz ela, pois está junto de uma amiga que segura 
uma serra elétrica. De repente, a amiga começa a cortá-la em pe-
dacinhos, em quadradinhos. Ela se vê sendo cortada, sangrando, 
sangrando muito e morrendo. Este sonho a lembra do churrasco 
do final de semana, do horror que experimenta quando vê toda 
aquela carne cortada em pedacinhos. Não come carne, porque tem 
muita pena dos animais e da maneira como são mortos. Comen-
ta que eles são criados para serem mortos. Observo: “Picadinho?  
O que sua mãe vai fazer de você?” Lia ri e fala: “É mesmo”. Digo 
que o animal não tem escolha, está submetido ao homem, que o 
cria para matar e comer. Ela, porém, tem escolhas, pode escapar, 
correr, lutar e, sobretudo, falar, dizer não.

Lia associa o primeiro sonho ao medo de que seu pai não 
a queira morando com ele, o que ela diz desejar. Observo que o 
sonho revela uma mulher capaz de engravidar, um ser com sexua-
lidade e desejo. Digo também que há uma mãe que se mata e, as-
sim, mata o filho/filha que estava gerando. A partir de então, Lia 
mente para a mãe. Diz que vai ao cinema com a prima, quando, 
na verdade, elas vão à praia para encontrar com a sua irmã e outras 
amigas. Ela “fica” com uma menina, bebe cerveja e conta para a 
prima que já fumou maconha. 

Nessa mostração, acting out, Lia faz da prima a mensageira 
que entrega a mensagem ao destinatário: sua mãe. Para Lacan, 
num acting out combinam-se dois termos, mostrar ou demonstrar 
e desejo, “para isolar um desejo cuja essência é mostrar-se como 
outro, mas, mostrando-se como outro, assim se designar” (Lacan, 
1962–3, p. 138). Nessa mensagem endereçada diretamente à mãe, 
Lia revela seu desejo. 

“É horrível ter que mentir, mas só assim consigo fazer o que 
quero”, declara Lia. Todavia é dessa maneira, isto é, “mentindo”, 

que Lia diz não aos caprichos maternos, separa-se desse Outro pri-
mordial que “não pode sofrer”. A adolescente faz valer o seu desejo. 
Para Lacan, “O eu minto é perfeitamente aceitável, uma vez que o 
que mente é o desejo, no momento em que, ao se afirmar como tal, 
expõe o sujeito à anulação lógica” (Lacan, 1962–3, p. 144). 
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Adolescence and the psychoanalytic clinic

Abstract: The psychoanalytical praxis does not differ according to the age of the pa-
tient, since it aims at the subject. However, adolescence highlights issues such as the 
transformation of the body, the encounter with the real of sex, and the operation of 
separation from the Other, beginning with the fall of his/her ideal parents. In order 
to illustrate such questions, experienced through analysis, we have selected some frag-
ments of a teenager’s case.

Keywords: Adolescence. Psychoanalysis. Real. Desire.

L’adolescence et la clinique psychanalytique

Résumé: La clinique psychanalytique ne diffère pas en fonction de l’âge du patient, 
parce qu’elle vise le sujet. Cependant, l’adolescence met en évidence des questions 
comme la transformation du corps, le rencontre avec le réel du sexe, et l’opération de 
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séparation de l’Autre, à partir de la chute des parents idéaux. Afin d’illustrer ces ques-
tions, vécus dans l’analyse, nous avons épinglé des fragments d’un cas d’une adolescente.

Mots-clé: Adolescence. Psychanalyse. Réel. Désir. 

La adolescencia y la clínica psicoanalítica

Resumen:La clínica psicoanalítica no difiere dependiendo de la edad del paciente, por-
que busca el sujeto. Sin embargo, la adolescencia pone de relieve cuestiones como la 
transformación del cuerpo, el encuentro con lo real del sexo, la operación de separación 
del Otro, a partir de la caída de los padres ideales. Para ilustrar este tipo de problemas 
observados en el psicoanálisis, cortamos fragmentos de un caso de un adolescente.

Palabras-clave: Adolescencia. El psicoanálisis. El encuentro con lo real del sexo. Deseo.
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de Janeiro. Psicóloga com especialização em Psicologia Clínica. E-mail: geisafreitas.gf@
gmail.com

RESENHA



163FOLHETIM, Rio de Janeiro, ano XIV, n. 13, dez. 2016, p. 163–168

RESENHA

Fugir para adiante: o desejo do analista 

que não retrocede ante as crianças

Mayla Di Martino

Resenha de
PEUSNER, Pablo. Fugir para adiante: o desejo do analista que não 
retrocede ante as crianças. São Paulo: Agente Publicações, 2016. 180 p.

“O insuportável da linguagem como causa” é uma frase que 
afugenta. Em destaque no livro de Pablo Peusner, poderia ser 
usada como subtítulo para explicar a ainda mais espantosa “fuga 
para adiante”, proposta pelo autor como estratégia na prática psi-
canalítica com crianças. Uma tática que começa a fazer sentido 
quando pensamos que, entre aqueles que se aventuram a enfrentar 
a sintaxe sinuosa e desvendar a semântica em “o insuportável da 
linguagem como causa”, encontraremos, ironicamente, os que não 
têm muita saída. Por exemplo: como responder à pergunta “o que 
eu fiz de errado?”, formulada, desde sempre, por pais e mães nos 
consultórios de psicanalise? Fugindo, diria Peusner.

E quem deve fugir, segundo o autor, é o “eu”. “A análise não 
avança graças à experiência do analista, mas à medida que esse 
não obstaculize, com sua experiência, seu saber ou com seu eu, 
a comunicação inconsciente” (p. 41). Nesse livro, Pablo Peusner 
trata do quefazer na clínica com crianças, um neologismo criado 
justamente para deixar para trás qualquer semelhança com um 
manual de psicanálise. Se a leitura de um único caso clínico de 
Freud basta para compreender por que o mestre não nos legou 
um manual, Peusner argumenta que é preciso recorrer a Lacan 
para não morrer de vergonha ante o confronto com a falta (“falta-

-lhe leitura’; “falta-lhe análise” etc.) que acomete os analistas em 
formação diante de alguns analistas experientes, “fazendo-os crer 
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que o método existe, que o conhecem (quando não o inventaram) 
e que, a seu devido tempo, lhe ensinarão” (p. 73). Com Lacan, que 
sustenta, ninguém morre de vergonha (falta algo a todos). Peusner 
aponta que o método consiste em “reinventar a psicanálise” a cada 
sessão ou, conforme a sua releitura, em “fugir para adiante”.

A estratégica clínica em questão é “fugir em direção ao que é 
espantoso” (p. 12), buscando, assim, radicalizar: a) a ideia freudia-
na de que o inconsciente não conhece a contradição; b) a noção 
lacaniana sobre “a linguagem como causa”, sem retroceder diante 
do mal-estar que ambas implicam. Para sustentar a proposta, o 
autor traz articulações teóricas psicanalíticas. E buscar na própria 
teoria da linguagem os elementos para compreender a manobra 
feita por Lacan para tomar emprestado do campo da ciência da 
linguagem o conceito de holófrase e transformá-lo – paulatina-
mente, ao longo de 15 anos em seus seminários públicos – em um 
conceito psicanalítico.

Em seu percurso, Pablo Peusner consegue circunscrever as-
suntos centrais para a clínica contemporânea com crianças nestes 
tempos de proliferação dos diagnósticos, dos manuais e das certe-
zas referendadas pelos avanços da genética. Vale nomear aqui pelo 
menos dois. O primeiro engloba o dispositivo da presença dos 
pais e parentes, uma bandeira “política” ao longo de seus trabalhos. 
A insistência de Peusner nesse tema desvela, entre outros temas, o 
conflito acerca do fim terapêutico versus o fim psicanalítico da clí-
nica com crianças-analisantes. Os pais esperam resultados rápidos, 
enquanto ao psicanalista conviria retardar o ataque ao sintoma, ao 
menos até saber como se posicionar diante dele. Sendo entendido 
com uma mensagem (para Freud) ou uma resposta (para Lacan), 
o sintoma para a psicanálise não é a doença, nunca é sua própria 
causa, e sempre se instala como resposta a outra coisa, mais expli-
citamente (para Lacan) no caso da criança, ao sintomático na es-
trutura familiar. Eis, então, o dilema: “sem influxo analítico sobre 
pais e parentes, sem um dispositivo que instale sua presença na 
análise de crianças, é praticamente impossível sustentar o traba-

lho sem remissão do sintoma – bem como sustentá-lo caso o sintoma 
tenha desaparecido” (p. 30, grifo adicionado).

Trazer os pais/parentes para entrevistas regulares torna-se, 
nas palavras de Peusner, uma luta, uma batalha necessária porque 
os obstáculos devem ser incorporados pelo analista ao texto que se 
(re)constrói durante um análise – ainda que essa seja a análise do 
filho e não a dos pais. Está aí a filosofia chinesa em ação: a estra-
tégia de empreender o combate somente quando este já está ga-
nho, sem desgaste, e sem resistência. Peusner recupera a expressão 
freudiana “influência do psicanalista sobre os pais”, mas desdobra 
a sua semântica: o analista será tanto mais influente quanto menos 
obstáculos colocar à fuga do “eu”:

Ora, não falamos do eu de uma pessoa em particular (analista, 
analisante, pais/ou parente), senão do valor que o eu tem como 
modo precioso de tratamento da estrutura da linguagem e que, 
desde seu primeiro seminário, Lacan reduziu a uma função do 
desconhecimento [...]. O eu é um modo de falar que afirma os 
três princípios lógicos de Aristóteles, o que equivale a dizer que 
desconhece a função do inconsciente [justamente por se fundar 
em sua negação] (p. 31).

Não obstaculizar nada que impeça que o errado – o que não 
se encaixa, o que não faz sentido, aquilo (ou aquele) que não acre-
dita na psicanálise etc. – entre no setting analítico ganha uma co-
notação ainda mais valiosa quando Peusner articula o sintoma na 
criança ao que não se encaixa na estrutura da linguagem, isto é, à 
desproporção entre as posições sexuadas na linguagem (homem 
e mulher), de que trata Lacan em seu O Seminário, livro 20: mais, 
ainda (1972–3). “O sofrimento das crianças é a desproporção”, sus-
tenta Peusner (p. 64).

Essa afirmação nos leva ao segundo argumento crucial que o 
livro apresenta para abordar a clínica contemporânea com crian-
ças. Peusner trata da discussão em torno do autismo infantil e a 
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proibição, em alguns contextos, para que psicanalistas conduzam 
tratamentos. Recoloca o problema em termos do “insuportável 
da linguagem como causa” e ilustra tal desconforto por uma mar-
cante vinheta clínica. Diante da asserção do analista (Peusner) de 
que “um fator impossível de estabelecer interveio”, e que não era 
possível encontrar culpados para o diagnóstico que lhe estava sen-
do apresentado, ainda que de forma delicada – por meio de uma 
analogia entre a falha na transmissão da linguagem e a falha no 
processo de cópia de um CD em um computador –, uma mãe res-
ponde que isso lhe era “insuportável” e que preferia ter ouvido que 
o filho tivesse um “tumor, ou algo no corpo, algo concreto” (p. 91).

Não retroceder diante do sofrimento de uma mãe que diz 
preferir uma doença que pode levar à morte a um problema que 
não seja localizável no corpo e, portanto, sujeito ao discurso da 
ciência implica, por parte do analista, fugir rumo ao que causa 
espanto. E Peusner o nomeia: assustadora é a ideia de que a lin-
guagem anteceda o sujeito. Argumenta que nenhum seguidor de 
Freud pode conceber um sujeito, em temporalidade alguma, que 
não seja atravessado pela linguagem, por meio da demanda do 
Outro, que abre a porta para o desejo. Isso explica por que uma 
criança muito pequena que tenha apenas as necessidades físicas 
atendidas morre. Vivemos, porém, em um mundo que chega a 
admitir o corpo como causa de um sintoma sem o Outro. E não 
se trata apenas de uma consequência do avanço das neurociências 
e da biologia. É assim até mesmo em certas hostes psicanalíticas, 
que situam o corpo “como um lugar prévio à linguagem, sede de 
uma pulsão de morte, ou de um gozo primário” (p. 95–6).

O fio condutor para tal crítica é, supreendentemente, o con-
ceito de holófrase, “sobre o qual muito se falou [na psicanálise 
lacaniana] e pouco se escreveu” (p. 121). O próprio Lacan o abor-
dou somente três vezes ao longo de seu Seminário, informa Peu-
sner. Porém a holófrase, desde a apropriação e conceptualização 
psicanalítica do termo por Lacan, tem sido usada para ordenar 
todo um campo de fenômenos clínicos, desde certa apresentação 

da debilidade mental, do fenômeno psicossomático e da psicose 
infantil até os chamados fenômenos contemporâneos ou atuais da 
clínica (bulimia, anorexia, cutting, entre outros) (p. 122). 

Ancorado em um artigo fundamental de Alexandre Stevens, 
de 1987, publicado no número 42 da revista Ornicar?, “A holófra-
se, entre psicose e psicossomática”, Peusner resgata a história do 
conceito na filosofia da linguagem, a holófrase linguística, que 
ocorre quando “a frase inteira, sujeito, verbo e regência, se encon-
tra aglutinada em uma só palavra” (Dicionário Littré da Língua 
Francesa, 1887) e, posteriormente, na obra de Lacan: “quando não 
há intervalo entre S1 e S2, quando a primeira dupla de significantes 
se solidifica, se holofraseia” (O Seminário, livro 11: os quatro concei-
tos fundamentais da psicanálise, de 1964). Nesse percurso, apresen-
ta a “organização holofrásica” como um modo de vida que pode 
enganar, assemelhando-se ao que seria o de um corpo prévio à 
linguagem – embora se trate de outra organização da linguagem. 

“A holófrase é um nome lacaniano para um modo de organi-
zação da sujeição à linguagem radicalmente oposto à estrutura do 
significante” (p. 131). Estar submetido à estrutura significante e 
estar submetido à organização holofrásica da linguagem são dois 
modos totalmente diversos de estar no mundo. No primeiro caso, 
temos o sujeito dividido; no segundo caso, o sujeito monolítico, 
de que fala Lacan em seu O Seminário, livro 6: o desejo e sua inter-
pretação (1958–59). Um modo de estar submetido à linguagem sem 
estar sujeito ao binarismo significante.

Para concluir, reproduzo o parágrafo a seguir, que representa 
uma brilhante caracterização positiva da holófrase lacaniana. Graças, 
entre outros atributos, à leveza do estilo de Pablo Peusner, o leitor 
encontrará, em seu livro, motivos de sobra para não se dar ao luxo de 
retroceder diante do “insuportável da linguagem como causa”: 

[...] a função do significante está posta a serviço de certos có-
digos que regulam nossos intercâmbios na sociedade. Sabemos, 
todavia, que muitas crianças não sujeitas ao significante questio-
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nam tais códigos porque ignoram os binários significantes que 
os estruturam. O íntimo (ou privado) e o público costumam se 
confundir. São crianças que exibem seu corpo ou tentam mani-
pular o corpo do outro; que revistam bolsas, gavetas e bolsos; que 
costumam ir ao banheiro com a porta aberta, entre outros tipos 
de manifestações similares. Muitas vezes, são imunes ao chama-
do do outro e, fundamentalmente, ao diálogo – esse último por 
estar organizado a partir dos englobamentos crescentes e das 
imbricações recíprocas do significante: “eu digo” (S1) “você diz” 
(S2), e logo ambos significantes ficam submetidos por um novo 
S1, que os sintetiza (“eu digo sobre o que você respondeu ao que 
eu disse”). Em resumo, são crianças que podem se dar ao luxo 
de não responder ao chamado ou a alguma pergunta, ignorando 
seu interlocutor como se não existisse ou como se não tivesse se 
dirigido a ele. Quando decidem não se dar a esse luxo e falam 
a nós, podem dar-se a outro: não nos ocultar nada nem mentir, 
apagando essa segunda dimensão significante que consiste em 
ficar sob a barra (p. 153).
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