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Mais cedo ou mais tarde, a consciência da sociedade 

despertará, e lembrar-se-á (...) de que as neuroses ameaçam 

a saúde pública não menos do que a tuberculose, de que, 

como esta, também não podem ser deixadas aos cuidados 

impotentes de membros individuais da comunidade. Quando 

isto acontecer, haverá instituições ou clínicas de pacientes 

externos, para as quais serão designados médicos 

analiticamente preparados, de modo que (...) crianças para as 

quais não existe escolha a não ser o embrutecimento ou a 

neurose, possam tornar-se capazes, pela análise, de 

resistência e de trabalho eficiente. Tais tratamentos serão 

gratuitos. Pode ser que passe um longo tempo antes que o 

Estado chegue a compreender como são urgentes esses 

deveres. (...) Provavelmente essas instituições iniciar-se-ão 

graças à caridade privada. Mais cedo ou mais tarde, contudo, 

chegaremos a isso. Defrontar-nos-emos, então, com a tarefa 

de adaptar a nossa técnica às novas condições. (...) No 

entanto, qualquer que seja a forma que essa psicoterapia 

para o povo possa assumir, quaisquer que sejam os 

elementos dos quais se componha, os seus ingredientes 

mais efetivos e mais importantes continuarão a ser, 

certamente, aqueles tomados da psicanálise estrita e não 

tendenciosa.  

 

 S. FREUD (1919[1918])/2004) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àqueles nos quais a Psicanálise 

lançou, em alguma medida, um ponto de 

interrogação. 
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Resumo 

 

Este trabalho visa responder à questão: Quais as especificidades da clínica 

psicanalítica com crianças na neurose e na psicose e suas conseqüências para 

a direção do tratamento? Constitui-se num estudo teórico baseado em Freud, 

Lacan e nas produções atuais de psicanalistas lacanianos acerca da clínica 

com crianças. Apresentam-se algumas vinhetas clínicas. Para responder tal 

questão, construíram-se quatro capítulos. O capítulo A constituição do sujeito 

trata da subjetivação para a psicanálise, pautada numa estruturação a partir da 

relação com o Outro. São evocados conceitos-chave da psicanálise lacaniana, 

necessários para compreender o que se presentifica na clínica com crianças. O 

segundo capítulo, A clínica da neurose, revela a estrutura do sujeito em sua 

amarração edípica a partir do Nome-do-Pai, instância que separa a relação 

dual mãe-criança. A neurose infantil é o efeito da constituição do aparelho 

psíquico, sendo os sintomas uma tentativa de interpretação daquilo que a 

criança capta dos pais e que propicia o atravessamento do Édipo. Ao analista 

caberá ajudá-la nesta travessia. O capítulo seguinte intitula-se A clínica da 

psicose. Na psicose o que está em jogo é a não efetivação do Nome-do-Pai. O 

sujeito fica colado na dualidade com a mãe, tornando-se aquilo que falta ao 

Outro materno. Para proteger-se, empreende um trabalho constante. O lugar 

do analista será de parceiro da criança neste trabalho diário que já realiza. No 

último capítulo, Conseqüências para a direção do tratamento, aborda-se o bom 

funcionamento do tratamento analítico padrão no que diz respeito à neurose. 

Para a psicose o mesmo não se evidencia. Psicanalistas debruçaram-se sobre 

um dispositivo diferente para tratamento das crianças psicóticas: o trabalho em 

instituição multiprofissional. A prática feita por vários tem sido uma estratégia 

de equipe aplicada à prática institucional que visa diluir o caráter invasivo do 

Outro. Facilita, assim, a parceria do analista com a criança no tratamento e 

circunscrição desse Outro. 

 

Palavras-chave: tratamento; criança; neurose; psicose; psicanálise. 
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Abstract 

 

This dissertation aims to answer the question: What are the specifics of 

psychoanalytical clinic with children in neurosis and psychosis and its 

consequences for the treatment direction? It constitutes a theoretical study 

based on Freud, Lacan and the current productions of Lacanian psychoanalysts 

about the clinic with children. It presents some clinical vignettes. To answer this 

question, were constructed four chapters. The chapter The subject constitution 

treats the psychoanalysis subjectivity, based on a structure from the relationship 

with the Other. Key concepts of Lacanian psychoanalysis are shown, necessary 

to understand what becomes present in clinic with children. The second 

chapter, The clinic of neurosis, reveals the structure of the subject in its oedipal 

mooring held by the Name-of-the-Father, that separates the mother-child dual 

relationship. The child neurosis is the effect of psyche constitution and the 

symptoms are an interpretation of what child picks up from parents and helps 

him/her on the passage through the Oedipus. The analyst is there to help 

him/her through this path. The next chapter is entitled The clinic of psychosis. In 

psychosis the non-occurrence of the Name-of-the-Father is concerned. The 

subject is stuck in duality with the mother, and becomes what fills the Other’s 

gap. To protect themselves, they have to be in incessant work. The analyst will 

be a child’s partner in daily work already carried out by him/her. The last 

chapter, The consequences for the treatment direction, shows that the standard 

analytic treatment works well to the clinic of neurosis. To psychosis it’s not true. 

Psychoanalysts thought about a different way of psychotic children treatment: 

the practice held in a multiprofessional team work. The practice shared by many 

has been a team strategy applied to the institutional practice that aims to 

attenuate the invasive character of the Other, facilitating the partnership 

between the analyst and the child in treatment and the Other contention.  

 

Keywords: treatment, child, neurosis, psychosis, psychoanalysis. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho surge a partir de dois eixos: da experiência como psicóloga 

na Clínica-Pedagógica Professor Heitor Carrilho e da escolha pela psicanálise 

lacaniana seguindo a direção ética proposta pela Escola Brasileira de 

Psicanálise (EBP).   

A Heitor Carrilho é uma instituição filantrópica, fundada em 1955, 

mantida com recursos da Sociedade Heitor Carrilho e auxílio da Secretaria 

Municipal do Trabalho e Assistência Social (SEMTAS). Destina-se ao 

tratamento de indivíduos portadores de deficiências físicas e/ou mentais, 

especializada no atendimento infantil. Tem como proposta “oportunizar à 

pessoa portadora de necessidades especiais o seu desenvolvimento, 

reabilitando, profissionalizando e integrando-a na sociedade, abraçando 

também a causa de um trabalho voltado para o sistema de inclusão” (S. Silva, 

n.d., p. 12). 

A instituição distingue-se em clínica e escola que funcionam de forma 

independente uma da outra, mas com várias crianças freqüentando ambos os 

espaços.  

O setor clínico possui o seguinte quadro de atendimento: serviço social, 

atendimento médico, psicologia, estimulação essencial, fisioterapia, 

hidroterapia, pedagogia, educação física, brinquedoteca, psicopedagogia, 

oficina de linguagem, língua de sinais, oficinas pedagógicas (artesanato, 

serigrafia), oficina de dança, teatro e musicoterapia. Apesar da proposta 
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institucional de tratamento da deficiência, encontramos, nesses atendimentos, 

uma grande maioria de crianças com dificuldades escolares. 

A escola é de ensino fundamental e acolhe crianças normais e especiais 

(com algum comprometimento no desenvolvimento físico e/ou mental), 

atendendo ao sistema de inclusão, preconizado desde a Constituição Federal 

de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em seus artigos 

208, inciso III e artigo 4, inciso III, respectivamente, garantem o “atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino” (Brasil, 1988/2008, p. 117; Lei n. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996).  

 O serviço de psicologia tem por propósito definido institucionalmente: 

“realizar avaliações e reavaliações em alunos matriculados e/ou aos que 

chegam à instituição necessitando de assistência psicológica, e priorizar o 

trabalho de orientação à família do portador de necessidades especiais 

objetivando minimizar os problemas ou desajustes familiares” (Silva, n.d., p. 

14). Esse setor recebe encaminhamentos tanto da escola quanto de toda a 

rede do município e estado e há, além disso, a demanda espontânea.  

A população, em geral, chega ao serviço como uma porta de entrada na 

clínica, onde é feita uma triagem com encaminhamento para o que se fizer 

necessário para essa criança ou, em alguns casos, adulto. O processo de 

triagem inclui também consulta médica e passagem pela assistência social.  

O trabalho na Clínica Heitor Carrilho tem, assim, consistido em triagens 

e encaminhamentos para outras atividades, bem como atendimentos às 

crianças, entrevistas com os pais, professores e profissionais que as 

encaminham, além da discussão com alguns profissionais acerca da condução 
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do caso. Embora haja grande demanda por avaliação das crianças por parte 

dos médicos, professores, pais e outros profissionais, o espaço para 

atendimento contínuo tem o seu lugar.  

A filiação à EBP deu-se desde 2007, através do pertencimento à sua 

representante local, a Delegação Rio Grande do Norte. Esta Escola tem como 

orientação teórica a leitura proposta por Jacques-Alain Miller dos escritos de 

Freud e Lacan. Tal leitura é o que nos guia em relação à concepção subjetiva 

do ser humano e à proposta de tratamento. Na psicanálise lacaniana 

encontramos orientações bastante diversas e, por isso, consideramos 

importante estabelecer para o leitor onde nos situamos. Mesmo tendo em Miller 

a referência na leitura dos meandros da psicanálise, não deixamos de 

considerar a importância da contribuição dos outros autores e, por tanto, eles 

também aparecerão neste trabalho, sem deixarmos de seguir a proposta 

milleriana. 

As diferentes leituras propostas pelos autores lacanianos não estiveram 

claras para nós desde o princípio. Percebemos que, em alguns momentos, o 

texto se tornava confuso ou contraditório. Nossa pesquisa era, a princípio, 

baseada nas produções que estivessem relacionadas ao nosso tema de 

interesse. Foi apenas quando percebemos as implicações de tais diferenças 

que pudemos definir um eixo a ser seguido. Fazemos aqui este destaque para 

que, aquele que nos acompanha, possa compreender o que guiou nossa 

decisão de, em certos momentos, abrirmos mão de alguns autores importantes 

da psicanálise.      
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INTRODUÇÃO 

 

1. Apresentação do problema 

  

 A prática psicanalítica sustenta-se numa construção teórica que, a partir 

da descoberta do inconsciente, questiona os ideais de saúde e bem-estar, 

assim como o saber do lado do profissional acerca das mazelas vividas pelo 

paciente, devolvendo este saber ao sujeito. Nega, dessa forma, a possibilidade 

de uma universalização e tecnicismo no seu fazer, situando-se num campo que 

não pretende apontar caminhos certos ou errados, com regras a serem ditadas, 

mas tem na mira uma visada ao sujeito, além de definir a completude e a 

felicidade plena como impossíveis (Lacan, 1986[1959]/1997). 

Pode-se facilmente constatar que o discurso psicanalítico segue na 

contramão dos discursos que permeiam uma instituição envolvida com a 

promoção de educação e de saúde, na qual a aquisição da aprendizagem e do 

bem-estar para todos está em primeiro plano, havendo, de antemão, pouco 

espaço para o singular e para o questionamento dos ideais colocados para os 

sujeitos.  

Diante da inserção profissional exposta, às voltas com o atendimento de 

crianças em âmbito institucional e público, da escolha teórica pela Psicanálise 

criada por Freud, relida por Lacan e sob orientação de Jacques-Alain Miller, 

com seus pressupostos supracitados, questionamos, num primeiro momento, 

acerca do lugar que caberia ao psicanalista de crianças numa instituição 

multiprofissional e pública. 
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 Buscando apreender o que os psicanalistas lacanianos têm produzido a 

esse respeito, com o objetivo de melhor nos situarmos neste campo de 

discussão, empreendemos uma revisão de literatura utilizando os seguintes 

descritores: psicanálise + criança ou infantil + instituição ou saúde pública. 

Relatamos, a seguir, o que obtivemos.  

 

2. A psicanálise com crianças em instituição pública: uma revisão de 

literatura 

 

História e Política 

 

O tipo de prática com crianças é definido pelo lugar destinado às 

mesmas na história. A inclusão da criança como objeto de conhecimento foi 

resultado de um processo definitivamente afirmado com o advento da ciência 

moderna. Neste movimento, os discursos universalizantes passaram a ser 

determinantes e a consideração do sujeito em suas particularidades perdeu 

destaque diante da definição do tratamento a ser oferecido (Brito, 2004; 

Ferreira, 2004; Schimid, 2004; Telles, 2006).  

 Os primeiros profissionais a se ocuparem do desenvolvimento de um 

trabalho específico com a criança foram os educadores no início do século 

XVIII. Estavam preocupados com a reeducação das crianças excluídas que, na 

época, eram aquelas portadoras de alguma deficiência. Foram eles os 

responsáveis pelo surgimento de instituições com ensino especial para atendê-

las. Estas instituições nasceram, assim, sustentadas pelo saber pedagógico, 
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com a criação de classes especiais, métodos de avaliação da inteligência, 

internatos médico-pedagógicos e ações psicopedagógicas.  

Juntamente com a psicologia do desenvolvimento, a psiquiatria do 

século XX influenciou esse império da clínica dos déficits, com ressonâncias, 

ainda hoje, na política de assistência. Por essa via, as crianças eram, e 

continuam sendo, encaminhadas à educação especial, APAEs1, Pestalozzis2, 

psicoclínicas e entidades filantrópicas conveniadas ao poder público (Brito, 

2004; Cirino, 2001; Ferreira, 2004; Schmid, 2004). Apesar da primazia do saber 

pedagógico no início dos cuidados especializados com a criança, é com a 

psicanálise que surge a clínica psiquiátrica infantil, diferentemente do que 

ocorreu com a psiquiatria de adultos, solidamente instituída antes da 

descoberta freudiana (Stevens, 1996). 

 Contudo, em relação ao tratamento dos transtornos psíquicos infantis, o 

campo da saúde mental é tomado por um certo silêncio. Se traçarmos um 

paralelo com o que já se avançou no cuidado do adulto, constataremos o 

quanto os tratamentos oferecidos para as crianças evoluíram muito pouco. 

Antes da implementação de uma política de assistência, destacava-se a marca 

da segregação, exclusão e descaso. A definição de atendimento especializado 

para o público infantil na saúde mental, regimentado pelo Ministério da Saúde, 
                                                 
1 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. As APAEs, “convivendo com um Estado 
desapercebido das necessidades de seus integrantes [pessoas com deficiência intelectual ou 
múltipla] , tinham a missão de educar, prestar atendimento médico, suprir suas necessidades 
básicas de sobrevivência e lutar por seus direitos, na perspectiva da inclusão social”. Presta, 
portanto, serviços de educação, saúde e assistência social e constitui uma rede de promoção e 
defesa de direitos dessa população. Atualmente, no Brasil, existem mais de 2000 unidades 
(www.apaebrasil.org.br).  
2 Instituições que prestam atendimento a pessoas portadoras de necessidades especiais. 
Iniciou-se com o trabalho de João Henrique Pestalozzi, suíço nascido em 1746, que se tornou 
educador, sociólogo e reformador. Criou uma instituição filantrópica para crianças 
desamparadas. Hoje são instituições filantrópicas que prestam assistência médico-social e 
educacional a portadores de deficiência. Funcionam então com atendimento clínico e trabalho 
escolar conjuntos (www.pestalozzi.org.br). 
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é bastante recente. Até 2002 as orientações políticas seguidas eram as 

mesmas vigentes na política de saúde mental para os adultos. Somente a partir 

da Portaria MS 336/023 é previsto um modelo específico ao planejamento 

assistencial em saúde mental infanto-juvenil (Couto, 2004; Ferreira, 2004; 

Guerra, 2005).  

 A atual reformulação é marcada pela presença da dimensão clínica, 

através de uma proposta de organização da assistência que articule 

subjetividade (o ‘cada um’) e esfera política (o ‘para todos’). Tal 

entrelaçamento, para poder ser feito, depende do atravessamento da política 

pela ética, deixando espaço, no fazer de cada um, para a invenção (Ferreira, 

2004; Guerra, 2005). Mesmo assim, deve-se destacar que os discursos que 

sustentam um ideal de universalização, de saúde e bem-estar não estão 

apartados dessa esfera (Telles, 2006). 

 Além disso, a saúde mental tem sido regida pela crença de que os 

sintomas infantis são passageiros e não precisam ser tratados, isentando-a de 

responder politicamente pelo cuidado ético dessa faixa-etária de forma mais 

contundente (Couto, 2004; Ferreira, 2004). Os atendimentos que deveriam 

acontecer numa rede de assistência são executados, então, de forma 

fragmentada, nas numerosas clínicas filantrópicas e conveniadas, dificultando a 

construção de uma ética coerente e de uma regulamentação, por parte do 

Estado, no nível técnico, político e administrativo (Brito, 2004; Schimid, 2004). 

                                                 
3 Esta portaria do Ministério da Saúde estabelece uma distinção em relação ao modelo 
assistencial em saúde mental. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) para tratamento 
dos transtornos mentais severos e persistentes constituem-se, a partir da reforma psiquiátrica, 
como um serviço substitutivo ao modelo hospitalocêntrico, não havendo internação. A Portaria 
MS 336/02 distingue esses serviços em CAPS, CAPS ad e CAPS i. Os primeiros são para 
tratamento de pacientes adultos com transtornos mentais; os CAPS ad, para tratamento de 
pacientes com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas; e, 
por fim, os CAPS i, para atendimentos a crianças e adolescentes (Brasil, 2004). 
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 Couto (2004) e Brito (2004) descrevem, dessa forma, a situação de 

crianças com transtornos graves que procuram atendimento especializado e 

não o encontram: “Peregrinos de lugar nenhum, freqüentemente se vêem 

submetidos a métodos pedagógicos de controle de sua conduta bizarra ou, 

ainda, a uma medicação excessiva, com conseqüências devastadoras para a 

sua existência” (p. 62). A clientela infantil incluída nos programas de saúde 

mental muitas vezes só é aceita se for portadora de diagnósticos de distúrbio 

de aprendizagem ou de distúrbio de conduta, cabendo sob estas rubricas toda 

a gama de dificuldades apresentadas na infância. Estas crianças superlotam os 

ambulatórios públicos, que não problematizam tal demanda. A psicologização 

ou a psiquiatrização das queixas escolares acaba por reforçar o surgimento e 

acolhimento do pedido de tratamento desses problemas.  

 Ieda Silva (2003) acrescenta o impasse vivido na instituição pública 

entre a enorme demanda de atendimentos e a quantidade de vagas que pode 

ser oferecida – a oferta é sempre menor do que a procura. As listas de esperas 

pressionam o trabalho clínico, fazendo com que algumas instituições adotem 

estratégias como a duração do tratamento pré-estipulado, atendimentos 

apenas em grupo etc. A autora adverte para o fato de que “as indicações 

terapêuticas perdem sua dimensão ética e sua qualidade analítica quando 

passam a ser determinadas a priori, sem a escuta e a discussão de caso a 

caso” (p. 38). Se os critérios a respeito do tratamento são administrativos e 

quantitativos, a direção da cura se perde e o que acaba operando é a direção 

do paciente. 
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A psicanálise com crianças em instituição 

 

Em seu texto, Laia (2003) é categórico ao dizer-nos que:  

Elucidar a causalidade inconsciente dos atos; enfrentar a resistência; 

usar a transferência como um campo de batalha no qual o sujeito poderá 

tomar novas decisões com relação ao seu sintoma; analisar o paciente 

decompondo seus sintomas em vários elementos, são referenciais da 

clínica analítica que Freud não pretende modificar. (p. 2) 

 A psicanálise na instituição, denominada psicanálise aplicada, não pode 

abrir mão dos princípios éticos que regem a psicanálise stricto sensu. A 

suposição do inconsciente implica tomar cada caso como único e singular, 

além de desviar o saber do profissional para o sujeito que ali se encontra – 

lógica esta oposta aos critérios institucionais e aos saberes presentes em 

equipes multiprofissionais (Freire & Bastos, 2004). O domínio da cultura médica 

atual incita na população a busca da cura rápida e solucionada pelo saber do 

profissional. “A possibilidade de conviver com falhas e faltas intrínsecas nem 

sempre é suportada em uma sociedade onde o imperativo de felicidade fala 

mais alto” (Goidanich, 2001, p. 30).  

A psicanálise, como prática institucional, considera a potencialidade da 

clínica como provocadora de interrogações às teorias, e intima os 

diversos especialistas a se colocarem entre a teoria e o paciente. Longe 

da democracia multidisciplinar, a psicanálise assume, nessa prática, 

lugar privilegiado de apontamento da diferença, na medida em que há 

um sujeito implicado em toda experiência clínica, mesmo numa fugaz 

insistência que não permite estabelecer sua equivalência, mas que se 
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manifesta. É na aposta de escuta que essa clínica se sustenta. (Vorcaro, 

1999, p. 111)  

Goidanich (2001) enfatiza a importância da escuta das produções do 

inconsciente ocorridas na relação transferencial como aspecto fundamental a 

se sustentar para que sejamos capazes de considerar que algo de psicanalítico 

pôde ser mantido.  

 Com relação à clínica psicanalítica com crianças, há algumas 

peculiaridades que a distingue da clínica com adultos: a necessidade de incluir 

indispensavelmente a família nos atendimentos, lidar com uma linguagem 

diferenciada (o brincar) e conviver com outros saberes (Guerra, 2005). A 

necessidade de uma interface com os setores educacional, médico, jurídico, do 

lazer e da cultura se faz presente por tornar-se imprescindível à reinterpretação 

de uma imagem social deficitária atribuída à criança com transtornos graves. A 

expectativa de reinserção ou reabilitação psicossocial precisa ser colocada em 

questão para que não ganhe formas de um ideal socializante, postura que 

poderia ser tomada da mesma maneira que aquela frente a uma falha a ser 

corrigida. Explicitar que demanda é essa em relação à criança torna-se, para a 

psicanálise, uma premissa ética (Ferreira, 2004; Guerra, 2005).  

 Para Hachet (2006), o papel do analista baseia-se em “restituir ao sujeito 

sua verdade, como uma dádiva” (p. 28), colocando em questão a situação 

exposta e permitindo que o verdadeiro sofrimento que se esconde por trás do 

sintoma possa ser escutado. Dentro da instituição presentifica-se a dificuldade 

em articular o discurso psicanalítico ao discurso médico, pedagógico e 

assistencial. Acrescenta-se a tal fato a expectativa social, muitas vezes 
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existente, diante do psicanalista de crianças: a de normalização à custa da 

subjetividade desses sujeitos.  

 Formatar a criança conforme um ideal pedagógico e de saúde em vigor, 

respondendo ao apelo social de localizar o sujeito na impotência ou falha a ser 

corrigida vai de encontro ao tratamento proposto pela psicanálise. A escuta à 

subjetividade da criança implica acompanhá-la na construção de símbolos que 

lhe forneçam um estar no mundo mais desejante e menos penoso (Guerra, 

2005; Hachet, 2006; Volnovich, 2001). Brito (2004) indica ainda, como recurso, 

precisar o que se espera da criança para além da preocupação com a 

aprendizagem, com o psiquismo e com o funcionamento físico, tendo em vista 

que a normalidade é, primeiramente, uma questão ética. 

A clínica psicanalítica de crianças é artesanal4, faz-se e refaz-se a cada 

dia, a cada caso, a cada nova situação com que nos deparamos. Não há 

regras estabelecidas. Há uma práxis terapêutica que é a do trabalho em 

transferência, nos vários atravessamentos que se entrecruzam: criança, 

família, escola, outros profissionais e instituições – sustentada por uma 

formação analítica de um lado, e de outro por um trabalho 

interdisciplinar. (I. Silva, 2003, p. 37) 

 Stevens (1996), no entanto, ressalta que o lugar da psicanálise na 

instituição não é unívoco e, para ele, o equívoco está em praticar o 

atendimento psicanalítico padrão (o qual denomina cura psicanalítica) dentro 
                                                 
4 A autora (I. Silva, 2003) atribui essa expressão a Mário Corso, entretanto não situa em que 
ano foi utilizada. O psicanalista Sérgio Laia (2003) faz uma consideração muito semelhante 
acerca da prática analítica na instituição, mesmo estando referido à instituição de adultos. Ao 
invés de prática artesanal, utiliza o termo francês bricoleur. Para ele, o psicanalista de 
orientação lacaniana, no seu fazer, “pratica a psicanálise tal qual um bricoleur lida com seu 
material. Não há planos pré-concebidos e o trabalho se afasta de processos, normas e de 
padrões adotados pelas técnicas convencionais. (...) Resta-lhe (...) a possibilidade de fazer 
avançar seu trabalho encontrando sempre uma ou outra peça que poderá servir à solução que 
um paciente encontrou, através do sintoma, para o que afeta-lhe o corpo” (p. 11). 
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do espaço institucional. Considera que a instituição deve trabalhar na 

perspectiva de uma visada subjetiva, implicando o pequeno paciente naquilo de 

que se queixa ou trabalhando na direção de possibilitar que o sujeito advenha, 

dependendo da posição em que se encontre a criança. Contudo, quando a 

implicação subjetiva é tal que demande um tratamento analítico, a criança já 

pode ser encaminhada para atendimento em consultório ou ambulatório. 

Pernambuco (2006) considera que, para o psicanalista, todo o espaço 

institucional deve ser tomado como espaço terapêutico. Uma palavra dita no 

corredor, uma conversa na sala de espera, podem ter efeitos inesperados 

sobre os sujeitos. Mostra, portanto, o aspecto não planejável do ato analítico.  

Distinguindo-se do atendimento individual, padrão, outra forma de 

atendimento apresentada consiste no atravessamento da psicanálise nos 

trabalhos com grupos. Cavalcanti (2006) procura extrair as conseqüências 

desse modo de operar, enfocando a construção do espaço do grupo e os 

matizes que tomam aí a transferência e a escuta psicanalítica. A partir do fazer 

compartilhado, essa abordagem supõe um olhar diferenciado sobre a relação 

da criança com o outro, num “cenário da experimentação e da criação, onde 

seus participantes podem se experimentar outros, múltiplos, reinventando-se e 

recriando-se através da ação – aqui representada pelo brincar compartilhado – 

e da palavra, cujo poder criador e transformador é implementado nesse espaço 

ilusional” (p. 139). 

Rocha et al. (2006) acrescentam, no ambiente institucional, a 

importância da reunião de equipe, tanto para discussão de caso, quanto como 

suporte e sustentação do trabalho psicanalítico nos grupos de estudo, nos 

escritos e, ainda, na escuta das angústias dos próprios profissionais. Stevens 
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(1996) tece mais duas considerações acerca do trabalho neste espaço: a 

necessidade da elaboração teórica da clínica que se produz, na perspectiva de 

construção de um saber sobre a mesma, e a exigência de construção de casos 

clínicos, inscrita na exigência mais ampla encontrada por todo psicanalista em 

sua prática: a exigência de transmissibilidade. Esta construção visa traduzir a 

pesquisa do fio da verdade que o caso testemunha.  

   

3. Discussão e apresentação da pesquisa 

 

 A revisão bibliográfica empreendida respondeu nosso questionamento 

inicial acerca do lugar do psicanalista de crianças numa instituição 

multiprofissional e púbica.  Segundo tal literatura, a prática psicanalítica com 

crianças pode acontecer fora do consultório padrão. Todavia, o psicanalista 

precisa escutar os discursos que envolvem a instituição em que trabalha, assim 

como as demandas ali apresentadas, para que, ao manejá-los, possa 

estabelecer um giro visando, em sua prática, a soberania do sujeito e o 

tratamento do sofrimento psíquico. Demandas como as de normalização e 

medicalização da criança precisam ser colocadas em questão para que o 

sujeito que ali se apresenta possa ser escutado, tanto pelo psicanalista quanto 

pelos pais e por outros profissionais envolvidos.  

 A prática psicanalítica em instituição para crianças se diferencia da 

prática psicanalítica com adultos ao preconizar a escuta aos pais ou a quem 

pede pela criança e a exigência de novos recursos de linguagem no campo da 

intervenção, assim como a busca, principalmente na escola (ambiente social da 

criança), por estratégias inclusivas e formas de acomodar a diferença, 
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desfazendo a associação entre transtornos no desenvolvimento e incapacidade 

de adaptação.  

 Constatamos, no entanto, que aquele que tem interesse em se 

aprofundar na questão do trabalho do psicanalista em instituição acaba 

especializando-se no tema do autismo e da psicose infantil. Esta revisão 

apontou para uma produção teórico-literária maciçamente sustentada na 

prática psicanalítica institucional com crianças autistas e psicóticas. A 

referência à neurose, neste campo, é praticamente inexistente. 

 Chama a atenção o fato de apenas um autor, Alexandre Stevens (1996), 

fazer uma consideração acerca da distinção entre a prática institucional com 

crianças neuróticas e psicóticas. Stevens é psicanalista e fundador da 

instituição belga Le Courtil, voltada para o atendimento de crianças e jovens 

adultos psicóticos (http://www.courtil.be).  

 Apesar de não praticarem o atendimento psicanalítico padrão na 

instituição, Stevens (1996) ressalta a possibilidade da introdução de um 

trabalho prévio que mantenha a psicanálise e o seu objetivo como perspectiva 

do trabalho clínico institucional. Esta atuação passa pela prática das entrevistas 

preliminares, na qual a possibilidade de implicação do sujeito naquilo de que se 

queixa torna-se possível.  

 Com as crianças neuróticas é preciso situar a queixa apresentada e 

elaborá-la em sintoma, seguindo a lógica da retificação subjetiva, anterior à 

entrada em análise; com as crianças psicóticas, o sujeito apresenta-se 

petrificado, assim, o trabalho psicanalítico gira em torno da possibilidade de 

subjetivação da criança. “Situamos, portanto, o trabalho em instituição com as 

crianças neuróticas na referência às entrevistas preliminares em psicanálise. 
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Da mesma maneira, nós concebemos o trabalho com as crianças psicóticas 

como preliminar a toda cura possível” (Stevens, 1996, p. 62). 

   Ressaltamos, entretanto, que seu texto está referido à prática com 

crianças autistas e psicóticas. A clínica da neurose aparece apenas nesta 

comparação acima citada. Em relação à ausência dessa discussão no campo 

da neurose, poderíamos pensar que tal fenômeno se daria devido à falta de 

necessidade de atendimento institucional para essa clientela, já que estas 

crianças estariam freqüentando a escola e sua demanda de atendimento 

estaria sendo suprida pelos postos de saúde. Contudo, as crianças neuróticas 

superlotam os serviços destinados às crianças com transtornos graves – como 

os CAPS is, ambulatórios de saúde mental etc.  

 Isso nos leva a considerar a importância de se pensar nas 

particularidades e diferenças do atendimento psicanalítico em cada uma das 

estruturas (neurose e psicose) e quais as implicações para a direção do 

tratamento. Dessa forma, formulamos nossa pergunta de pesquisa, chegando 

ao seguinte questionamento: Quais as especificidades e diferenças da clínica 

psicanalítica com crianças neuróticas e psicóticas e suas conseqüências para a 

direção do tratamento?  

Frente à questão exposta, temos como objetivo delimitar as 

especificidades da clínica psicanalítica lacaniana com crianças na neurose e na 

psicose, extraindo daí as conseqüências para a direção do tratamento. 

 Para tanto, empreendemos um estudo teórico baseado em Freud e 

Lacan, para lançar as bases da constituição subjetiva, alicerce do trabalho. 

Trabalhamos, ainda, com o que tem sido produzido atualmente pelos 
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psicanalistas lacanianos5 acerca da clínica com crianças – neste grupo 

incluímos também as referências clássicas de Françoise Dolto e Maud Mannoni 

– e com outros autores do campo lacaniano que fazem apreciações 

importantes dos textos freudo-lacanianos, em especial Roudinesco & Plon 

(1998), ao situar a história da Psicanálise. Ressaltamos que nossa construção 

do trabalho teve como direcionamento ordenador a leitura psicanalítica 

lacaniana proposta por Miller, mesmo quando utilizamos autores que não 

fazem parte de sua Escola. Trouxemos ainda, neste trabalho, algumas vinhetas 

da experiência clínica vivida na Heitor Carrilho que nos ensinaram sobre a 

prática e pudemos relacionar com a teoria.  

 Ensejamos, de tal modo, relacionar estes três aspectos: a prática 

psicanalítica com crianças neuróticas, a prática psicanalítica com crianças 

psicóticas e as diferenças implicadas na direção do tratamento. Construímos, 

destarte, quatro capítulos. 

 O primeiro capítulo intitula-se A constituição do sujeito. Nele 

apresentamos como se dá a subjetivação na perspectiva psicanalítica freudo-

lacaniana. Trabalhamos a passagem pelos três tempos do Édipo, as relações 

com as figuras parentais, as posições que as mesmas ocupam em cada fase e 

como se constitui o sujeito em meio a essa trama. Alguns conceitos 

psicanalíticos são explicitados aí para que o leitor possa acompanhar as 

construções feitas nos capítulos seguintes. Culmina com a indicação de que 

para Freud e Lacan é na referência ao Édipo que as estruturas se definirão. 

Este capítulo, portanto, serve de base para os próximos. 
                                                 
5 Muitos autores são reconhecidamente lacanianos por estarem filiados a alguma escola deste 
campo. Contudo, nem sempre temos como assim defini-los. Portanto, enquadramos neste 
grupo de autores aqueles que apresentavam em seus textos a referência a Lacan de maneira 
consistente. 
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 O capítulo seguinte, denominado A clínica da neurose, trata da 

estruturação neurótica, calcada na passagem completa pelo Édipo, deixando 

como marca psíquica o recalque. O sintoma aparece como um substituto de 

satisfação a partir da castração, caracterizando-se como uma construção 

particular do sujeito. Na clínica com crianças, o Édipo ainda não se estruturou 

por definitivo e, por isso, o sintoma relaciona-se mais diretamente ao casal 

parental – suas dificuldades e o que transmitem como enigma para o filho. Tal 

ligação não exclui a visada à escolha subjetiva da criança. Ao analista caberá 

auxiliar a criança nesta travessia, tornando possível a incidência do recalque e 

a construção de sua própria neurose. 

 O terceiro capítulo nomeia-se A clínica da psicose. Nele trabalhamos o 

mecanismo da psicose, no qual os investimentos vindos do inconsciente são 

privilegiados frente à realidade. A castração não se efetiva nesta estrutura, 

portanto, diferentemente da neurose, neste caso não temos um sujeito dividido. 

A separação, que se daria pela castração, não acontece. Temos, de tal forma, 

uma criança submetida a um Outro invasor, diante do qual é tomada por um 

excesso que lhe exige trabalho constante na produção de algo que o contenha. 

O objetivo do tratamento será auxiliar, dentro dos movimentos subjetivos da 

criança, um percurso que favoreça o trabalho de separação deste Outro, já 

iniciado pelo sujeito. Levantamos ainda alguns impasses que a clínica da 

psicose coloca aos analistas.   

 O último capítulo intitula-se Conseqüências para a direção do 

tratamento. Apresentamos aquilo que encontramos em cada uma das clínicas e 

as implicações que levaram os analistas a pensarem em diferentes enquadres 

para o tratamento da neurose e da psicose. Apresentamos, assim, uma 
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proposta de tratamento institucional para a psicose, criada por Di Ciaccia 

(2005a; 2005b), que leva em conta os meandros da estrutura e tem como 

objetivo acompanhar a criança no trabalho que já realiza em relação ao Outro. 

Para a neurose, o atendimento psicanalítico em instituição multiprofissional 

acaba por ter como direcionamento o mesmo da prática no consultório. Ao 

inserir-se numa equipe multidisciplinar, seja no tratamento da neurose ou da 

psicose, o psicanalista apenas constatará que operou enquanto tal na leitura 

em retrocesso dos efeitos produzidos de trabalho, em cada sujeito, a partir de 

seu ato. 

 

 Sigamos então aos capítulos. 
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1. A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO 

 

O homem é o único animal que não sabe nada, 

que não pode aprender nada sem ser ensinado; ele 

não pode falar, nem andar, nem comer, e, em 

resumo, apenas com o estímulo da natureza ele não 

é capaz de fazer nada além de chorar.  

(Plínio, o Velho, 77d.C., História Natural)6 

 

 Lacan (1966[1949]/1998), no texto O estádio do espelho, nos lembra que 

o ser humano, em seu nascimento, está totalmente desprovido de artifícios 

para manter sua vida de forma independente, diferentemente das outras 

espécies animais que, a partir da inscrição genética, utilizam-se do instinto para 

sobreviver – trata-se de um “ser ainda mergulhado na impotência motora e na 

dependência da amamentação” (p. 96). Relaciona, assim, a total inabilidade do 

bebê humano à necessidade de um semelhante para que o sujeito possa se 

constituir. O pequeno ser necessita, portanto, de um outro que aplaque suas 

necessidades fisiológicas. Como afirma Jerusalinsky (1999), 

é precisamente tal insuficiência que deixa espaço para uma dimensão 

psíquica (...). Mas esta, para articular-se como representante, requer a 

interferência do semelhante que, no caso do humano, não se apresenta 

como imago recíproca a uma tal preestabelecida, mas sim como quem 

vem a trabalhar esse mal-estar do bebê na delimitação de uma fonte, 

                                                 
6 Tradução nossa de: “Man is the only one [between other animals] that knows nothing, that can 
learn nothing without being taught; he can neither speak, nor walk, nor eat, and, in short, he can 
do nothing, at the prompting of nature only, but weep” (Pliny the Elder, 77d.C./1855, The 
Natural History, p. 2119). 
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direcionar sua força, articular a posição do objeto em relação a um fim. 

(p. 26)  

 Desde os primórdios o bebê deixa de estar submetido meramente às leis 

biológicas e passa a ser inserido num campo diferente do da natureza, o 

campo do humano, no qual todos os seres estão subordinados às leis do 

Outro.  

 O conceito de Outro, em Lacan, sofre variações durante os quase 30 

anos de seu ensino. Como visto, em 1949 Lacan (1966[1949]/1998) postula a 

necessidade da identificação à imagem especular do outro enquanto 

semelhante para que o corpo despedaçado do bebê possa se organizar em 

uma totalidade. Entretanto, desde já anuncia que esta identificação se dará 

através de um engodo, uma crença necessária em uma forma unificada de 

corpo. Neste momento o semelhante se apresenta como aquele que trará ao 

sujeito isso que é da ordem da cultura, da intermediação cultural no que tange 

ao seu funcionamento – o conceito de Outro corresponde a esse sistema que 

funciona a despeito do sujeito e no qual ele será inserido. 

 Em 1957, no artigo A instância da letra no inconsciente, Lacan 

(1966[1957]/1998) estabelece a relação da linguagem com o que é do campo 

do Outro, uma estrutura que se articula juntamente com a cultura e está 

presente antes da constituição de cada sujeito.  

A linguagem, com sua estrutura, preexiste à entrada de cada sujeito (...) 

Também o sujeito, se pode parecer servo da linguagem, o é ainda mais 

de um discurso em cujo movimento universal seu lugar já está inscrito 

em seu nascimento, nem que seja sob a forma de seu nome próprio. (p. 

498) 
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 Ressalta, além disso, que a mesma estrutura que rege a linguagem está 

presente no funcionamento do inconsciente. Apesar de ainda tomar o sujeito 

como submetido à linguagem, já aponta a possibilidade do mesmo servir-se 

dela para expressar algo próprio, o que indica o lugar singular do sujeito na 

busca da verdade inconsciente. Apesar do inconsciente ser o discurso do 

Outro, é o discurso do Outro evocado pelo sujeito. 

   No Seminário 11, o conceito de Outro em Lacan (1964/1973) sofre uma 

virada. Retoma o que já vinha sendo construído, do Outro como um sistema 

simbólico, lugar da cultura e do código lingüístico partilhados pelos humanos, 

no qual todo homem está mergulhado desde antes mesmo do seu nascimento, 

mas acrescenta um ponto de falta. Neste sistema articulado do Outro, há algo 

que não se profere, que não pode ser dito nem apreendido pela palavra, uma 

falha, um buraco, um vazio. É a partir desta fenda, deste vazio que o sujeito 

encontrará lugar para se constituir. 

 Com o Seminário 20 fica estabelecido por Lacan (1975[1972-73]/1985) a 

relação da linguagem com algo que a pré-existe – o bebê humano está imerso 

num emaranhado de sons, no qual ainda não há palavra nem linguagem 

estruturada – que denominou lalangue7. É a partir dessa massa sonora que o 

sujeito se precipita, algo que capta e distingue nesta nuvem de significantes, 

desde o que o Outro (encarnado principalmente pela mãe) lhe coloca. Na 

poesia de Clarice Lispector (1997), é “a palavra pescando o que não é palavra. 

Quando esta não-palavra morde a isca, alguma coisa se escreveu” (p. 295).  

O inconsciente é feito também dessas não-palavras, de lalangue, 

presentificadas em tudo o que escapa aos seres falantes. Assim, o Outro ainda 

                                                 
7 Traduzida para o português como alíngua. 
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não é um sistema articulado. O Outro como sistema se organiza com e pelo 

sujeito. Portanto, como veremos à frente, a estrutura subjetiva se constitui num 

percurso denominado por Lacan de tempos lógicos. A forma como o Outro é 

tomado pelo sujeito sofrerá transformações em cada um desses tempos.   

Neste sentido, Jerusalinsky (1999) esclarece que o objeto escolhido e 

oferecido para suprir a necessidade que se apresenta ao bebê passa pela 

interpretação do semelhante que se constituiu nesse campo do Outro. Desta 

forma, através do outro enquanto semelhante o sujeito é lançado ao que é do 

domínio do Outro. Quando temos um sujeito de fala, não contamos apenas 

com aquele que fala e aquele que escuta. Já de saída há um terceiro e este é o 

grande Outro, que constitui os sujeitos enquanto falantes (Lacan, 1957-

58/1999).  

  Quem apresenta e, ao mesmo tempo, incorpora o primeiro Outro para o 

bebê é sua mãe. É ela quem oferece ao filho o código no interior do qual suas 

necessidades vão ser estruturadas e receber um sentido (Garcia-Roza, 2002). 

Ela sente-se convocada a partir de um grito dado por ele. Este grito, desde 

Freud, não é tomado apenas como um sinal, mas um choro, um apelo que 

convoca uma resposta. Tem em relação ao seu bebê “um olhar que se traduz 

na capacidade de supor um apelo onde há um grito, uma palavra onde há 

apenas um fonema, um movimento completo onde há um pequeno gesto” 

(Fernandes, 2000, p. 24). Devido a esta convocação podemos dizer que neste 

momento a criança já está imersa na linguagem, passando a articular-se numa 

relação de presença e ausência. A mãe inscreve-se nesta dialética de maneira 

toda poderosa, encarnando o Outro primordial (Lacan 1956-57/1995).  

 Garcia-Roza (2002) ressalta que  
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é através da linguagem que a criança ingressa na Cultura, na ordem das 

trocas simbólicas, rompendo o tipo de relação dual que mantinha com a 

mãe. Esse momento corresponde também à entrada do pai em cena e 

conseqüentemente à formação da família: é o momento do Édipo. (p. 

216) 

 É, portanto, a partir do relacionamento vivido pelo bebê com este 

primeiro outro, tanto enquanto semelhante quanto enquanto Outro, e dos 

desdobramentos que surgem com a entrada do Pai, que Freud, e depois 

Lacan, estabelecem a teoria do Édipo. Nesta dissertação nos utilizaremos da 

leitura lacaniana do Édipo freudiano.  

 O Édipo “consiste num nó de relações, numa montagem que estrutura 

os limites de nossa própria subjetividade” (Lajonquière, 1992, p. 193). Trata-se 

de um conjunto ou uma estrutura ideativa que vai sinalizar a conduta da criança 

nas suas futuras escolhas de objeto, como um orientador da vida mental em 

geral – a questão da subjetividade só ganha sentido quando referenciada ao 

Édipo (Garcia-Roza, 2002). É a tentativa infantil de realizar um desejo 

incestuoso irrealizável, mas é mais do que uma crise sexual e uma fantasia 

inconsciente, é o conceito mais crucial da psicanálise (Roudinesco & Plon, 

1998; Garcia-Roza, 2002; Moreira, 2004; Nasio, 2007). 

 O tema do Édipo aparece desde cedo em Freud, em 1897 numa carta a 

Fliess, e segue num movimento de revisão e avanço até o último livro escrito 

em 1938, Esboço de Psicanálise, quando Freud confere ao Édipo a descoberta 

mais preciosa da psicanálise (Roudinesco & Plon, 1998). Freud 

(1940[1938]/2004) destaca:  
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Refiro-me ao complexo de Édipo, assim chamado porque seu conteúdo 

essencial envolve a saga grega do rei Édipo. (...) O herói grego mata 

seu pai e toma por esposa sua mãe. (...) Este é o conteúdo do complexo 

de Édipo, que a saga grega traduziu do mundo da fantasia do menino a 

uma evidente realidade objetiva. (...) Atrevo-me a dizer que se a 

psicanálise não pudesse glorificar-se de outro feito além de haver 

descoberto o complexo de Édipo reprimido, isto só seria mérito 

suficiente para ser classificada entre as novas aquisições valiosas da 

humanidade. (p. 187-192)8 

 Em A dissolução do complexo de Édipo, único texto freudiano 

exclusivamente dedicado a tratar da problemática edípica, Freud (1924a/2004) 

a situa enquanto fenômeno central na vivência da sexualidade pela criança. 

Enfatiza, desde então, que o complexo é experienciado de maneira 

extremamente individual por cada criança, mas em etapas seqüenciais.  

O Édipo parte da premissa universal infantil da existência de um único 

sexo – para as crianças, todos os seres possuem um pênis. Em um certo 

momento da infância, começam a se interessar por esta questão. O Édipo é 

justamente a resposta que a criança constrói para a pergunta do seu 

surgimento e do seu lugar em relação aos pais. Quando o menino inicia suas 

manipulações do órgão, percebe que há uma possibilidade de perdê-lo, tendo 

em vista que é ameaçado por um adulto de que poderá ser castrado.   Apesar 

de Freud (1924a/2004) situar a ameaça de castração como a última de uma 

seqüência de perdas vivenciadas pela criança – a perda do seio materno, que 

passa a ser reconhecido como externo ao corpo do bebê, a separação dos 
                                                 
8 Tradução nossa, aqui e em todas as citações das Obras Completas de Sigmund Freud, 
Amorrortu Editores. 
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conteúdos intestinais, muitas vezes diariamente exigida pelos pais e, por fim, a 

ameaça da castração – nada se compara aos efeitos psíquicos produzidos por 

esta última.  

Ao mesmo tempo, o menino é ligado à sua mãe e por ela nutre um 

grande amor, inclusive de ordem sexual. Diante da ameaça de castração, e na 

briga pelo amor da mãe junto ao seu pai, vê-se impossibilitado de qualquer 

chance de vencer tal luta. Renuncia, então, à mãe enquanto objeto de desejo 

sexual, livrando-se da angústia da castração, e toma seu pai enquanto objeto 

de identificação para que, sendo como ele, um dia tenha uma mulher como sua 

mãe (Freud, 1924a/2004). Dessa forma, a criança funda-se enquanto sujeito a 

partir dos limites impostos aos seus desejos infantis.    

O movimento que afirma o complexo de Édipo como fundamental na 

estruturação do sujeito e a sua conseqüente relevância incontornável na 

teoria psicanalítica, também anuncia, ao mesmo tempo, a presença 

irredutível do outro na constituição do sujeito. (Moreira, 2004, p.219) 

 Desse modo, o Édipo é a teorização a respeito de uma estrutura 

intersubjetiva. Esta estrutura caracteriza-se por posições ocupadas por 

diferentes personagens, na qual cada personagem está em função do outro. 

Os lugares não estão definidos per si – um pai só o é em função de um filho e 

vice-versa. Além de que, neste jogo, há algo que circula, que é desejado, que 

se pode ter ou perder, e a posição de cada um depende disso. Isso que circula 

é o falo (Bleichmar, 1984).  

Freud concebe o ser humano como sendo marcado por uma 

incompletude fundamental que o lança numa procura infindável. O 

símbolo dessa falta e, portanto, do preenchimento do vazio que ela 



 
 

29

produz é o falo. Ele é aquilo que a nível simbólico vem preencher o vazio 

e organizar as relações entre os sexos. (Garcia-Roza, 2002, p. 220) 

 O falo aparece em Freud, primeiramente, como a premissa universal do 

pênis, a negação inconsciente em reconhecer a diferença sexual anatômica. 

Posteriormente torna-se a resposta, a partir dessa constatação da diferença 

sexual, por aquilo que falta no outro – que falta em primeiro lugar à mãe 

(Lajonquière, 1992; Nasio, 2007). 

 Lacan (1966[1958]/1998) enfatiza que o falo não é uma fantasia, nem 

um objeto e muito menos o órgão (pênis ou clitóris) que ele simboliza. “A 

relação do filho com o falo se estabelece na medida em que o falo é o objeto 

de desejo da mãe” (Lacan, 1957-58/1999, p. 190). O falo é, assim, o 

significante, no inconsciente, da falta. Ganha este status justamente porque “a 

análise de Freud sobre as formações do inconsciente (lapsos, sonhos e jogos 

de palavras) levou Lacan a formular que o inconsciente é estruturado como 

uma linguagem” (Quinet, 2003, p. 8). 

 O significante é um aspecto material da linguagem, uma imagem 

acústica que pode converter-se em algo perceptível. É a partir da sonoridade 

que as palavras, ou partes delas se ligam no inconsciente. Familionário9 

mostra exatamente esta aglutinação: família junta-se com milionário e produz 

ainda um novo sentido (Lacan, 1966[1957]/1998). O significante aparece como 

presente em oposição a uma possível ausência e sempre pode ser substituído 

por outro significante (Bleichmar, 1984). Do ponto de vista psicanalítico, não 

está colado a um significado, como no dicionário, mas pode apresentar vários 

                                                 
9 Chiste relatado por Freud em seu texto de 1905, O chiste e sua relação com o inconsciente. 
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significados além dos usuais da língua e remeter a outras cadeias de 

significantes (Quinet, 2003).  

 Por estarmos imersos nesse mundo de linguagem, nossa natureza 

torna-se tecida pelas estruturas lingüísticas. “Pelo simples fato de falarmos, 

uma trama se institui entre os acasos e algo como uma exigência abre 

caminho” (Miller, 2009a, p. 27). Somos constituídos na relação com a palavra. 

O falo é, por conseguinte, um significante, o significante destinado a designar 

aquilo que falta no Outro – justamente por ser um significante é apenas no 

lugar do Outro que o sujeito terá acesso ao falo (Lacan 1966[1958]/1998). Por 

seu aspecto significante inscreve a falta em outro registro, aparecendo em 

subtituição a uma ausência. Portanto, se a imagem está presente pode-se ter a 

ilusão de completude, de que não falta nada, mas, é ao mesmo tempo 

engendrada a possibilidade da perda (Bleichmar, 1984).  

Há um aspecto essencialmente paradoxal entre este duplo ponto de 

vista sobre o falo: que, do ponto de vista da teorização da estrutura, seja 

sempre o significante de uma falta, mas, do ponto de vista da 

subjetividade, possa ser vivido como uma plenitude, algo completo (...) 

Algo que é vivido pelo sujeito como falta – estamos no nível da 

subjetividade – encontra algo, que pode ser qualquer coisa, que produz 

a ilusão, quando se o tem, de que se está completo. (p. 22)     

 Através da apreensão de um traço presente no bebê este pode ser 

convertido em sua valoração máxima, por adquirir um valor fálico, isto é, um 

valor que permite ao sujeito ocupar o lugar daquele que suprirá a falta na mãe. 

É aqui que o falo entra como significante do desejo. Este traço pode ser 

qualquer: seus olhos azuis, sua beleza, sua inteligência. Tornam-se 
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significantes porque podem ter significados distintos, podendo ser 

considerados em valores máximos ou mínimos dependendo de quem os tome 

(Bleichmar, 1984). 

O falo imaginário é o pivô de toda uma série de fatos que exigem seu 

postulado. É preciso estudar este labirinto onde o sujeito habitualmente 

se perde, e pode mesmo vir a ser devorado. O fio para se poder sair é 

dado pelo fato de que à mãe falta o falo, que é porque lhe falta que ela o 

deseja, e é apenas na medida em que alguma coisa lho proporcione que 

ela pode ser satisfeita. (Lacan, 1956-57/1995, p. 194) 

 A encenação edípica se dá com todos os personagens envolvidos na 

questão do falo. No seminário 5, As formações do inconsciente, Lacan (1957-

58/1999) divide o Édipo em três tempos. 

 No primeiro tempo são apenas dois personagens em cena: a criança e a 

mãe. O menino deseja ser tudo para sua mãe e por isso converte-se naquilo 

que ela deseja. Deseja o desejo dela e acredita ser o falo que a completa. “O 

que deseja o sujeito? Não se trata da simples apetência das atenções, do 

contato ou da presença da mãe, mas da apetência de seu desejo” (Lacan, 

1957-58/1999, p. 188). A criança não tem ainda a menor idéia de que a mãe 

possa procurar algo que esteja além dele. Temos assim a mãe, o menino e o 

falo, que o menino acredita sê-lo. É neste momento que a mãe está no lugar do 

Outro. É ela quem introduz a linguagem ao filho e lhe diz o que está 

acontecendo, a partir da sua interpretação: tens fome, tens sede.  

 Sobre este momento, Lajonquière (1992) acrescenta que “a relação 

mãe-filho é uma relação onde dois desejos se obturam reciprocamente: a 

criança deseja completar a sua mãe na exata medida em que ela o demanda 
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desejando o desejo do filho” (p. 207). Esta reciprocidade desiderativa é sempre 

ideal, pois o fato de ambos os sujeitos estarem imersos na ordem do discurso 

faz com que nenhum deles possa obturar a falta no outro. Os tempos do Édipo 

são míticos e só podem ser contatos em retrospectiva. Quando o primeiro 

tempo inicia-se, já se conta, por antecipação, com o segundo e o terceiro. Para 

a mãe, a separação mãe-criança, a submissão ao simbólico, já estão 

instauradas e, para a criança já estão por advir (Lacan, 1957-58/1999). 

 Neste primeiro tempo do Édipo a mãe também é o outro semelhante que 

vai construir a imagem egóica da criança e com a qual esta irá se identificar. O 

bebê está identificado ao objeto imaginário, o falo da sua mãe e esta produz a 

equação menino-falo. Neste momento é também ela quem dita a lei. O filho é o 

falo e a mãe é a lei; ambos estão presos na mesma ilusão e cada um 

possibilita que o outro se mantenha neste lugar (Lacan, 1956-57/1995). Para a 

criança, ser o objeto que completa a mãe é conjugar-se a ela na tentativa de se 

tornarem apenas um, onde não há falta – uma figura mítica do absoluto (Nasio, 

2007). Contudo, logo a criança descobre que essa completude não se realiza. 

O falo é fundamental como significante, fundamental neste imaginário da 

mãe a que se trata de unir, já que o eu da criança repousa sobre a 

onipotência da mãe. Trata-se de ver onde ele está e onde não está. Ele 

nunca está realmente ali onde está, e nunca está completamente 

ausente ali onde não está. (Lacan, 1956-57/1995, p. 197)  

 Dessa maneira inicia-se o segundo tempo do Édipo, quando aparece a 

presença do pai como aquilo que justifica o fato do bebê não suprir a falta na 

mãe. Aqui vale lembrar que, quando tomamos o pai ou a mãe, os tomamos em 

suas posições, que podem ser ocupadas por qualquer personagem. “Esses 
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elementos são suscetíveis de permutar seus lugares e, portanto, de assegurar 

funções diferentes, o que é inerente ao conceito de estrutura” (Miller, 2009a, p. 

25). Nesta ocasião, então, o pai enquanto função é introduzido ao privar a mãe 

de tomar o seu bebê como objeto fálico e ao privar o bebê de ser o falo da 

mãe. O desejo materno passa a ser situado no pai, visto que este possuiria 

algo que ele, o menino, não tem. O falo agora, para a criança, é o pai. O pai 

onipotente torna-se a lei, privando mãe e filho. Aqui se introduz a castração 

simbólica, a separação entre a mãe e o filho (Bleichmar, 1984).  

Nesta etapa, o pai intervém a título de mensagem para a mãe. (...) Essa 

mensagem não é simplesmente o Não te deitarás com tua mãe, já nessa 

época dirigido à criança, mas um Não reintegrarás teu produto, que é 

endereçado à mãe. (Lacan, 1957-58/1999, p. 209) 

 O pai priva a mãe, portanto, de seu objeto de desejo. Para Lacan (1957-

58/1999), esse é um momento essencial do desenvolvimento do complexo de 

Édipo: essa privação, colocada pelo pai, é assumida ou não pelo sujeito. Nesta 

possibilidade de assumir ou não o que é posto pelo outro, figura a escolha 

subjetiva diante desta trama. “Na medida em que a criança não ultrapassa esse 

ponto nodal, isto é, não aceita a privação do falo efetuada na mãe pelo pai, ela 

mantém em pauta (...) uma certa forma de identificação com o objeto da mãe” 

(Lacan, 1957-58/1999, p. 191-192). 

 Essa escolha pode se dar em diferentes graus, mantendo em algum 

aspecto a identificação da criança com o falo. Suas conseqüências serão 

diferentes na neurose, na psicose e na perversão, mas dizem respeito a ser ou 

não ser o falo. Contudo, Lacan (1957-58/1999) adverte: “Ponham também esse 

escolher entre aspas, porque o sujeito é tão passivo quanto ativo nisso, pela 
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simples razão de que não é ele quem manipula as cordinhas do simbólico” (p. 

192).  

 Do lado da mãe, Lajonquière (1992) esclarece que, para que o pai da 

realidade exerça a função paterna, ela precisa apetecê-lo, olhá-lo com apetite. 

“A presença do pai nada significa em si mesma, se a mãe não o desejar” (p. 

209). É à mãe que cabe a função de investir do valor de lei a palavra do pai. O 

importante é o lugar que a mãe confere à palavra do pai na promoção da lei e 

não à sua pessoa (Tendlarz, 2007). Portanto, também a possibilidade de 

entrada (ou não) do pai já se conta desde o primeiro tempo do Édipo.  

 Com a separação mãe e filho e entrada do pai, produz-se a clivagem da 

subjetividade infantil. Apenas nesse momento a falta passa a contar do lado do 

bebê, entretanto este é um tempo transitório e o processo que se iniciou aqui 

só se consolidará ao final do terceiro tempo do Édipo (Garcia-Roza, 2002).   

 No terceiro tempo a castração simbólica é efetivada. O pai não é mais o 

falo, assim como já não o era mais o filho. A castração incide também para o 

pai – a ele, do mesmo modo que para o filho e para a mãe, falta algo. O pai 

não é mais a lei, como já a tinha também deixado de ser a mãe. O falo deixa de 

ser algo que se é para algo que se poderá ter ou que lhe poderá faltar. 

Destarte, lei e falo instauram-se como instâncias que estão acima de qualquer 

personagem (Bleichmar, 1984).  

 Neste instante, a criança descobre que nenhum dos personagens da 

cena edípica esgota e obtura a falta existente nos outros, ou no Outro. A 

criança deduz então que não apenas o pai está castrado, como também que 

qualquer coisa além dele próprio e do pai pode capturar o desejo materno. A 

castração é, assim, o que diz à criança que, por mais que se esforce, jamais 
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conseguirá preencher completamente a falta no Outro – isto é o que todo 

sujeito descobre no Édipo (Lajonquière, 1992). Entretanto, estará para sempre 

lançada na questão sobre o que o Outro deseja. 

Aí está o fundamental sobre o qual se diferencia o mundo humano do 

mundo animal. O objeto humano (...) não é dependente da preparação 

de nenhuma coaptação instintual do sujeito (...). O que faz com que o 

mundo humano seja coberto de objetos se acha fundado nisto: o objeto 

de interesse humano é o objeto do desejo do outro. (Lacan 1955-

56/2002, p. 50)   

 Como resultado deste processo, no terceiro tempo temos a aceitação da 

lei. Esta lei aceita é a lei de interdição do incesto, que proíbe tomar a mãe 

enquanto amante, mas possibilita a relação com outras mulheres. O pai 

aparece como aquele que possibilita, outorgando o direito à sexualidade 

(Bleichmar, 1984). Ele permanece como referência daquele que tem o objeto 

de desejo da mãe, no sentido de suportá-lo, dar provas disso. “O pai pode dar 

à mãe o que ela deseja, e pode dar porque o possui” (Lacan, 1957-58/1999, p. 

200). 

 Assim o pai simbólico se faz presente, inscrito no menino pelo que 

Lacan designou Nome-do-Pai – a inscrição no psiquismo da função do pai 

simbólico. Finalmente, a metáfora paterna possibilita ao sujeito inscrever-se em 

uma determinada norma de regulação dos intercâmbios sexuais: a partir daí, 

de um lado, o menino terá os elementos necessários para transformar-se em 

homem, dos quais se servirá no futuro, ao identificar-se com o pai como 

possuidor do pênis; de outro lado, a menina poderá transformar-se em mulher, 

reconhecendo o homem como aquele que o possui (Lacan, 1957-58/1999). 
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Dito de outro modo, o Nome-do-Pai, “do lado masculino, possibilita a 

identificação ao pai; do lado feminino, inscreve o lugar onde a mulher sabe que 

pode ir à busca do falo” (Tendlarz, 2007, p. 89). O Édipo começa então com a 

sexualização dos pais e termina com a dessexualização desses pais, que 

desembocará na identidade sexual adulta (Nasio, 2007). 

 Lacan (1956-57/1995) define o fim do Édipo como correlativo à 

instauração da lei como permanente, mas recalcada no inconsciente.   

É essa interiorização da lei que possibilita à criança constituir-se como 

sujeito. É o momento em que a criança, ao ser separada da mãe pelo 

interdito paterno, toma consciência de si mesma como uma entidade 

distinta e como sujeito e é introduzida na ordem da Cultura. Esse é 

também o momento inaugural da família simbólica. (Garcia-Roza, 2002, 

p. 223) 

 A referência freudiana à estruturação psíquica remete, assim, ao Édipo. 

Para Freud, a neurose obsessiva e a histeria, dois tipos clínicos da neurose, 

decorrem de uma situação edipiana, enquanto as problemáticas narcísicas, 

posteriormente classificadas como psicoses, seriam decorrentes de uma 

situação pré-edipiana (Roudinesco & Plon, 1998). 

 As estruturas definidas por Lacan referem-se ao momento da castração 

no Édipo em que se definem a posição e a diferença sexual, o modo como 

cada sujeito responde frente a isso (Bernardino, 2004a). “O Édipo é a armadura 

significante mínima que condiciona a entrada do sujeito no mundo simbólico” 

(Quinet, 2003, p. 7). “É pelo fato de o homem ter de atravessar toda a floresta 

do significante, para se reunir a seus objetos instintivamente válidos e 

primitivos, que lidamos com toda a dialética do complexo de Édipo” (Lacan, 
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1957-58/1999, p. 213). O Édipo enquanto realizado só pode ser mortificador 

para o sujeito, inclusive para o que é da ordem do humano. 

Assim, decerto, não me haveria tornado assassino de meu pai, nem os 

homens me chamariam esposo da mulher de quem nasci. Mas tudo 

conspirou contra mim, e agora sou um ímpio, filho de ímpios e esposo 

desgraçado daquela que me deu o ser. Dos males que existem neste 

mundo o pior coube em sorte a Édipo. (Sófocles, 496 ou 494 a.C./2005, 

Édipo Rei, p. 142) 

 

 No capítulo seguinte explicitaremos o que está envolvido nesta 

passagem pelo Édipo na constituição de um sujeito neurótico e que 

implicações podem ser constatadas na clínica com estas crianças.   
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2. A CLÍNICA DA NEUROSE 

 

 O termo neurose foi criado por William Cullen, durante a segunda 

metade do século XVIII, para designar problemas da sensibilidade e da 

motricidade que não apresentavam relação com nenhum órgão do paciente. O 

termo foi retomado pelo psiquiatra Philippe Pinel em fins do mesmo século e 

início do seguinte. Um século depois, Charcot o popularizou, fazendo da 

histeria uma neurose, portanto uma doença funcional. Entretanto, foi Pierre 

Janet, seu aluno, quem atribuiu à neurose uma pura causalidade psíquica, 

sendo assim uma doença da personalidade (Roudinesco & Plon, 1998).  

 É apenas com Freud, também aluno de Charcot durante o ano de 1885, 

que a histeria é desvinculada da relação com o útero10, sendo-lhe associada 

uma etiologia sexual com enraizamento no inconsciente. A histeria, na obra 

freudiana, torna-se, então, o protótipo da neurose, afecção nervosa ligada a um 

conflito psíquico inconsciente, de origem infantil e dotado de uma causa sexual 

(Roudinesco & Plon, 1998). Quando Freud afirma que toda neurose tem como 

ponto de partida uma angústia infantil, ele faz emergir a sexualidade infantil e a 

classifica como ponto de origem dos sintomas e conflitos neuróticos (Zornig, 

2008). 

 A partir de Lacan, o conflito freudiano é definido pelo confronto com a 

castração do Outro, primeiramente do Outro materno, que, na passagem pelos 

três tempos do Édipo mostra-se como faltoso. Com a entrada da função 

paterna, a castração do Outro generaliza-se, não sendo só à mãe que falta 
                                                 
10 A palavra histeria é derivada do grego, em que hystera significa útero. 
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algo, mas ao pai e a todos os seres humanos. Assim, o sujeito confronta-se 

com a própria castração, pois nele também incide a falta. Esta cena, como 

vimos, teve como operador o falo, aquilo que supostamente suprimiria a falta 

no Outro, mas que, efetivamente, fornece ao sujeito uma certa organização 

sexual. 

 A neurose é, assim, uma resposta às vicissitudes dessa operação de 

separação (do Outro materno, com a entrada do Pai, que resulta no 

afastamento do complexo de Édipo), a partir dos restos que sobram como 

traumáticos para o sujeito. Afinal, o Nome-do-Pai barra o desejo incestuoso da 

criança, recalcando-o, enviando-o para o inconsciente, sem, contudo, apagá-lo 

por definitivo (Ferreira, 2000).   

 Para Freud (1923/2004) é precisamente a diferença psíquica entre o 

consciente e o inconsciente, premissa básica da psicanálise, que nos 

possibilita compreender os processos patológicos da vida anímica. No dia-a-dia 

são vivenciadas experiências às vezes muito intensas, as quais o sujeito não 

consegue simbolizar, tornando-se, para ele, conflituosas. Por uma questão 

psíquica econômica, aquilo que lhe é gerador de conflito, que contradiz suas 

construções conscientes, que geraria para ele uma desordem ao que está 

estabelecido, é recalcado e enviado ao inconsciente.       

A partir do recalque, o aparelho psíquico torna-se dividido em três 

instâncias: o isso, inconsciente, abrangendo conteúdos desconhecidos, 

sexuais, sede de paixões indomadas; o eu, ligado à realidade externa, 

mediando os impulsos do isso e do supereu ao que é permitido pelo mundo 

externo; e o supereu, herdeiro do Édipo, com a função de reprimir o desejo 

incestuoso, gerando a identificação ao genitor de sexo oposto, produzindo um 
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ideal de eu (Freud, 1923/2004) – se é meu pai que minha mãe deseja, tentarei 

ser como ele.  

 No mesmo ano em que escreveu o texto onde definiu as relações entre 

as instâncias psíquicas, Freud (1924[1923]/2004) esclareceu, de forma 

simplificada, o que viria a ser a neurose11 – um conflito psíquico entre o eu e o 

isso, resultando na formação de compromisso que é o sintoma:  

As neuroses de transferência se originam porque o eu não quer acolher 

nem dar trâmite motor a uma moção pulsional vigorosa do isso, ou lhe 

recusa o objeto que tem por meta. Em tais casos, o eu se defende 

daquela mediante o mecanismo da repressão; o reprimido se revolta 

contra este destino e, seguindo caminhos sobre os quais o eu não tem 

poder algum, procura uma reposição substitutiva que se impõe ao eu 

pela via do compromisso: tem-se o sintoma, esse intruso ameaça e 

diminui a unidade do eu, que prossegue a luta contra o sintoma tal como 

havia se defendido da moção pulsional originária, e tudo isso tem como 

resultado o quadro da neurose. (p. 155-157) 

 A neurose, de tal forma, traduz-se por um processo de reparação do que 

ficou prejudicado ao se abrir mão de um desejo inconsciente. Consistindo, 

portanto, na reação contra a repressão e, ao mesmo tempo, ao fracasso desta, 

tendo como produto o sintoma. O sintoma apresenta-se como um substituto de 

satisfação, formado a partir de algum ponto da pré-história do indivíduo que se 

                                                 
11 Vale ressaltar que não foi nesse texto que Freud primeiramente apresentou o conceito de 
neurose. Desde Estudos sobre a histeria, escrito em 1895, tal conceito permeia a obra 
freudiana de maneira fundamental. Contudo, em 1923 já possuía uma concepção revista e 
modificada a respeito da neurose. A principal modificação foi o abandono da teoria da sedução, 
em 1897 (Roudinesco & Plon, 1998). A partir de 1912, Freud cunhou a frustração como a 
principal causa da neurose, recorrendo, na clínica e em seus escritos, sempre a essa relação 
(Strachey, 2004b).   
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liga ao conflito atual (Freud, 1924b/2004). É, portanto, uma formação do 

inconsciente “de ponta a ponta significante” (Miller, 2009b, p. 18), sendo 

possível um trabalho de desvendamento.  

 O conflito originário da neurose recai sobre o Édipo, é a ele que se ligam 

os sintomas atuais e é por tal fato que temos definido em psicanálise que o 

sintoma tem uma causa sexual – “os velhos objetos familiares e incestuosos 

são retomados e investidos de novo libidinosamente” (Freud, 1917[1916-

17]a/2004, p. 306-307). Contudo, pode-se ter uma constituição subjetiva 

pautada no Édipo sem nunca sofrer de um acometimento neurótico que leve 

um sujeito para análise. Freud revela assim, que “se tudo está normal, 

tranqüilo, ninguém sabe que existem essas instâncias. É no momento em que 

surge o conflito, que algo se tumultua, que se vai saber que elas existem” 

(Corrêa, p. 109). 

O indivíduo permaneceu são enquanto sua demanda amorosa era 

satisfeita por um objeto real do mundo exterior; tornou-se neurótico tão 

pronto esse objeto lhe foi retirado, sem que encontrasse um substituto. 

(...) Melhor que do médico, a cura poderá vir do destino, capaz de 

brindar com um substituto para essa possibilidade de satisfação perdida. 

(Freud, 1912a/2004, p.239)   

 Porém, se o indivíduo não for brindado com tal sorte do destino, a libido, 

essa energia sexual que deixou de ser satisfeita, pode regredir ainda mais 

seguindo o caminho calcado por vias infantis, tornando presente desejos 

inconciliáveis com a vida atual do sujeito. Este conflito será solucionado, 

destarte, com formações sintomáticas, produzindo algum tipo de enfermidade 

manifesta (Freud, 1912a/2004).  
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 Freud, em 1917 (1917[1916-17]a/2004), na 21ª conferência, afirma que 

desde o período da infância a criança tem que se haver com essa tarefa de 

desinvestir seus pais de desejos libidinosos para eleger um outro amor real, 

reconciliando-se com o progenitor do mesmo sexo. Isso está posto para todas 

as pessoas, doentes ou sãs, entretanto, raramente alcançam este objetivo de 

forma ideal, ou seja, sem repercussões danosas para seu estado psíquico. Os 

meninos passam toda a vida submetidos à autoridade do pai e encontram 

dificuldades em fazer essa transferência de investimento amoroso para outra 

mulher. Invertendo-se a relação (pai/mãe), o mesmo se dá com a menina.  

 Mais adiante, na conferência 23, Freud (1917[1916-17]b/2004) faz a 

ressalva de que não está correto tomar os acontecimentos da infância como a 

única causa do acometimento neurótico. É preciso levar em conta as vivências 

dos antepassados, isso que é transmitido pelas gerações de uma família, 

assim como as vivências da vida adulta, os encontros contingenciais. 

Dependendo da forma como uma família toma certos processos da infância, 

poderá fazer com que seus efeitos para a criança sejam mais ou menos 

traumáticos. Portanto, para Freud, a causa da neurose relaciona-se 

primeiramente com a vivência pré-histórica somada à vivência infantil e, num 

segundo tempo, à vivência acidental, traumática, do adulto.   

 Nesta mesma conferência destaca que as neuroses da criança são 

bastante comuns, mais até do que se supõe. Todavia, são muitas vezes 

tomadas como falta de educação ou maldade. No caso das crianças, os 

sintomas aparecem como conseqüência direta da vivência traumática. O fator 

temporal e da passagem pela adolescência, importante na constituição 

neurótica do adulto, está ausente nestes casos. De fato, muitas vezes é 
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possível constatar, quando adultos chegam para uma análise, que uma 

neurose infantil esteve presente já nos tempos de criança. A neurose atual 

pode ser considerada uma continuação daquela (Freud, 1917[1916-17]b/2004).  

 Apesar de tratar exaustivamente, em seus textos, da sexualidade infantil 

e de conceber a análise como um trabalho que se realiza sobre a neurose 

infantil, o criador da psicanálise, em seu consultório, nunca atendeu crianças. O 

caso do Pequeno Hans, considerado um dos grandes casos da história 

psicanalítica12, tendo como uma de suas marcas o fato de que pela primeira 

vez o paciente era uma criança, chegou a Freud através do pai do menino. O 

pai de Hans trazia suas anotações sobre o que se passava com o filho e Freud 

intervinha como um supervisor (Roudinesco & Plon, 1998).  No Seminário 4, A 

relação de objeto, Lacan (1956-57/1995) situa a posição de Freud, neste caso, 

como função de suplência, para Hans, do pai simbólico – “Freud é o bom Deus” 

(p. 374). 

 Na introdução do caso, Freud (1909/2004) define o motivo da suma 

importância do mesmo para a psicanálise: Hans expõe tudo aquilo que 

encontraremos, de maneira recalcada, nas formações psíquicas e nos 

sintomas neuróticos dos sujeitos adultos acerca da sexualidade infantil. As 

moções sexuais e formações de desejo, presentes de forma velada no adulto, 

são relatadas no caso com todo seu frescor vital. 

 O pai de Hans era discípulo de Freud e, freqüentemente, enviava-lhe 

anotações sobre seu filho devido ao pedido de Freud de que observassem as 

crianças para fornecerem exemplos quotidianos a respeito daquilo que vinham 
                                                 
12 Não há como fazer jus à grandiosidade do caso com o breve comentário feito neste capítulo. 
Recomendamos enfaticamente a leitura do mesmo (tanto para os que têm interesse pela 
clínica com crianças, quanto para os que atendem apenas adultos). Indicamos igualmente a 
releitura minuciosa do caso, feita por Lacan no Seminário 4. 
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estudando e teorizando: a sexualidade infantil. As primeiras comunicações 

datam da época em que Hans ainda não tinha três anos. Aos 3 anos e meio 

nasce sua irmãzinha Hanna. Contudo, torna-se um caso clínico apenas aos 5 

anos, quando contrai uma fobia – tem medo de que um cavalo o morda na rua. 

A fobia representa, justamente, uma das formas mais recorrentes de neurose 

nas crianças, a qual Freud nomeou histeria de angústia. “As histerias de 

angústia são as mais freqüentes entre as psiconeuroses, mas, sobre tudo, são 

as que aparecem mais precocemente na vida: são, diretamente, as neuroses 

da época infantil” (Freud, 1909/2004, p. 95). 

 A leitura de Freud acerca do caso é na indicação de que Hans vivencia o 

complexo de Édipo: tem desejos por sua mãe, quer tomá-la para si, tendo, 

portanto, o pai enquanto rival a ser suprimido da cena. Todavia, também ama 

muito seu pai e tal rivalidade torna-se conflituosa para ele. O medo da 

castração se presentifica na medida em que a mãe o proíbe de mexer no seu 

faz-pipi sob pena de mandar que o médico o corte fora. Mais à frente ela 

repudia o órgão do filho dizendo-lhe que aquilo não passa de uma porcaria. No 

entanto, seu pai é ineficiente em assumir o papel daquele que diz não ao filho, 

promovendo a separação mãe-criança.   

 Freud teve apenas um encontro com o menino, no qual pôde lhe dizer: 

“Há muito tempo, antes que viesse ao mundo, eu sabia que chegaria um 

pequeno Hans que gostaria tanto de sua mãe, e por isso se veria obrigado a ter 

medo do seu pai” (Freud, 1909/2004, p. 36-37). Soube depois que, na volta 

para casa, a criança comentara com seu pai: “Por acaso o professor conversa 

com o bom Deus, pois consegue saber tudo desde antes?” (p. 37).  
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 Faz-se necessário ressaltar que, ao dizer essas palavras a Hans, Freud 

acrescenta que também as disse ao pai dele. As intervenções de Freud, desta 

forma, incidiam inclusive sobre os pais do menino – sua mãe não conseguia 

impedir que dormisse no quarto dos pais, por exemplo, assim como a 

intervenção do pai não se dava de forma efetiva (Freud, 1909/2004).  

 Em sua leitura do caso, no Seminário 4, Lacan (1956-57/1995) relaciona 

o que era vivenciado por Hans com a posição assumida por seus pais – seu 

lugar frente a este casal. Hans estava situado, para sua mãe, no lugar de falo. 

Era um apêndice da mesma, do qual ela não se separava nem na execução de 

suas funções excrementícias. Ela afirma para ele, quando questionada, que 

tem um faz-pipi, e ele procura encontrá-lo o tempo todo. “Existe, entre o 

pequeno Hans e sua mãe, este jogo de ver e não ver, mas também de ver o 

que não pode ser visto porque não existe, e que o pequeno Hans sabe muito 

bem” (p. 365). 

 Ao mesmo tempo, a palavra do pai de Hans não é tomada em todo seu 

valor. Ele não consegue impedi-la de receber o filho na cama, nem de que ela 

o leve para dentro do banheiro. Em alguns momentos vemos Hans solicitando 

um pai severo, um pai que tome sua esposa enquanto mulher, que tenha 

ciúmes dele e o castre. Enquanto seu pai preocupa-se apenas em fazê-lo 

acreditar que ele (o pai) não é mau.  

Temos, o tempo todo, a noção dessa carência [em relação ao pai] e do 

esforço feito pelo pequeno Hans para restituir, não digo uma situação 

normal, (...) mas uma situação estruturada. E nessa situação estruturada 

existem fortes razões para que ao mesmo tempo o pequeno Hans 

aborde a desmontagem da mãe, e provoque corretivamente, e de 
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maneira imperiosa, a entrada em função deste pai com relação à mãe. 

(Lacan, 1956-57/1995, p. 371)   

 Hans, desta forma, estava preso à relação dual com a mãe. Ser amado 

por sua mãe é fundamental para a criança. Apenas a partir da condição de 

objeto de desejo que o processo de subjetivação pode ter início. Todavia, tendo 

a travessia iniciado, a passagem pelos outros tempos do Édipo se impõe. 

Quando surge um entrave e a criança fica presa entre um tempo e outro, a 

função materna começa a apontar como devoradora. “A angústia é correlativa 

do momento em que o sujeito está suspenso entre um tempo em que ele não 

sabe mais onde está, em direção a um tempo onde ele será alguma coisa na 

qual jamais se poderá reencontrar” (Lacan, 1956-57/1995, p. 231). Dessa 

forma, para a criança é como se pudesse ser engolida pelo Outro encarnado 

pela mãe e, ao mesmo tempo, o Nome-do-Pai que viria como uma estaca 

colocada nesta grande boca, não permitindo que a mesma se fechasse sobre a 

criança, apresenta-se de maneira vacilante.  

 A fobia de Hans surge correlacionada a este ponto. Continuar na relação 

que vinha tendo com sua mãe começava a lhe colocar numa posição de 

assujeito e Hans dá provas de que esta não será sua escolha. Para sair dela 

precisará contar com a intervenção paterna. Destarte, a referência sempre 

presente ao professor Freud funciona, num primeiro momento, como uma 

suplência do Pai simbólico e, em seguida, Hans lança mão de várias 

construções em fantasia, que lhe possibilitarão sair do Édipo. Fantasias que 

trazem a castração como principal enfoque (Lacan, 1956-57/1995). Sua 

fantasia final é de que “veio o instalador e com um alicate me tirou primeiro o 

traseiro e depois me deu outro, e depois o faz-pipi” (Freud, 1909/2004, p. 81). 
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Um faz-pipi maior, como assinalou o pai. Hans lhe diz ainda que gostaria de ter 

um bigode e um cabelo como os dele. Desse modo, a análise de Hans chega 

ao fim com uma fantasia na qual o desejo é triunfante, contendo a superação 

da angústia de castração e a identificação ao pai.  

O pai é aquele com quem não há mais chance de ganhar, senão 

aceitando tal e qual a divisão das apostas. A ordem simbólica intervém 

precisamente no plano imaginário. Não é à toa que a castração incide 

sobre o falo imaginário, mas de certo modo fora do par real. A ordem é 

assim restabelecida, e no seu interior a criança poderá aguardar a 

evolução dos acontecimentos. (Lacan, 1956-57/1995, p. 233) 

 O caso do pequeno Hans mostra de forma magistral a trama envolvida 

na passagem pelo Édipo, na qual os pais entram tanto enquanto função que 

portam, quanto enquanto presença. Lacan (1983/2003), em Nota sobre a 

criança, situa, para os filhos, a família na função de transmissão. Transmissão 

essa da ordem de uma constituição subjetiva que implica uma relação com um 

desejo não anônimo. É na relação com os pais e o desejo de cada um que a 

subjetividade da criança se constrói. 

É por tal necessidade que se julgam as funções da mãe e do pai. Da 

mãe, na medida em que seus cuidados trazem a marca de um interesse 

particularizado, nem que seja por intermédio de suas próprias faltas. Do 

pai, na medida em que seu nome é o vetor de uma encarnação da Lei 

no desejo. (Lacan, 1983/2003, p. 373)         

 Assim dito, Lacan (1983/2003) define que “o sintoma da criança acha-se 

em condição de responder ao que existe de sintomático na estrutura familiar” 

(p. 369).  Isto pode seguir duas vias: a criança pode portar o sintoma enquanto 
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representante da verdade do casal parental, de como o desejo da mãe, 

balizado pela lei do pai, apresenta-se e é tomado por ela; ou encontraremos a 

criança situada enquanto correlata da subjetividade apenas da mãe. No 

primeiro caso estamos às voltas com uma criança em vias de estruturação 

neurótica. A separação do Outro já teve seu percurso iniciado e, como no caso 

de Hans, está encontrando algum entrave. Mas o sujeito infantil já é capaz de 

produzir um trabalho em nome próprio. No segundo caso há uma colagem 

entre a criança e a mãe e as produções subjetivas não se fazem de maneira 

escandida.13 Temos então uma criança em vias de estruturação psicótica. 

Sobre este aspecto trataremos no capítulo seguinte.  

 O que há de sintomático na estrutura familiar e o sintoma da criança 

estão implicados porque a criança não pode prescindir do suporte concreto do 

outro para avivar sua estrutura. Entretanto, é preciso cuidado para não imputar 

a resposta da criança pelo que ela é ao seu pai ou sua mãe – “não importa o 

que induza o pai ou a mãe, a resposta do sujeito é a resposta do sujeito” 

(Sauret, 1998, p. 94). "A criança é responsável pelos seus sintomas, pois são 

eles que a constituem como sujeito de sua própria palavra, mesmo que surjam 

do inconsciente parental" (Vorcaro, 1999, p. 13). 

 A neurose infantil pode ser considerada como efeito da constituição do 

aparelho psíquico ou da instauração do recalcamento originário e os sintomas 

são uma tentativa de interpretação, por parte da criança, daquilo que capta dos 

pais, significantes enigmáticos apresentados pelos adultos e que propiciam o 

                                                 
13 Destacamos aqui, conforme proposto por Ana Beatriz Freire em leitura da nossa dissertação, que esta 
divisão, na prática, tem um caráter muito mais de continuidade, como a banda de moebius, do que o rigor 
de que de um lado estaria a neurose e de outro a psicose. Encontramos na clínica casos em que a criança 
está identificada à fantasia materna, mas que podemos pensar na possibilidade de estruturação neurótica. 
Tais casos geram, freqüentemente, dificuldades em se estabelecer um diagnóstico estrutural, justamente 
porque se situam num modo de relação com o Outro em que neurose e psicose podem ser confundidas. 
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atravessamento do Édipo, separando-se da dualidade com a mãe. “Como a 

castração é inevitável, o sintoma também é inevitável, podendo ser interpretado 

como uma tentativa de a criança estruturar sua realidade psíquica” (Zornig, 

2008, p. 55). 

 O destino dado, portanto, à queixa sintomática na psicanálise segue 

uma via diferenciada daquela proposta pelo discurso pedagógico e médico, que 

a situam no lugar de déficit e de doença, respectivamente. 

O sintoma distingue-se do déficit, como o positivo do negativo. 

Direcionar o tratamento para a construção do sintoma é destacar o que 

o sujeito faz para organizar-se, por mais simples que seja sua atividade, 

ritualística ou não, e por mais inusitada que seja sua montagem. 

Enquanto a concepção deficitária está sempre a apontar o que o sujeito 

não faz, mas deveria fazer, o critério do sintoma valoriza o que ele faz e, 

sobretudo, cava um espaço para que ele venha a fazer algo. (Freire & 

Bastos, 2004, p. 91) 

 Dessa forma, é preciso “reconhecer que não existe clínica psicanalítica 

sem o enigma subjetivo e social que estabelece o sintoma, nem existe cura 

sem esse tempo para compreendê-lo” (Volnovich, 2001, p. 119). Muitas vezes 

a criança precisa apenas de um lugar que acolha o trabalho que ela própria (e 

em alguns casos junto com os pais) já vem fazendo em relação ao seu 

sintoma. Atendi um menino de 10 anos, filho de pais adotivos, cuja grande 

dificuldade era de não conseguir ficar em lugar nenhum sem a presença da 

mãe, nem na sala de aula. Ele sabia que era adotivo e, certa vez, já 

recentemente, diante desse medo, sua mãe decidira levá-lo para conhecer a 

mãe biológica que estava na prisão. Pergunto-lhe como foi tê-la conhecido. Ele 
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me diz que foi bom, e conta que ao encontrá-la, ela lhe disse que ele tivera 

sorte por encontrar uma mãe, pois, se dependesse dela ele teria morrido no 

hospital. Questiono novamente surpreendida: E você achou bom? Ele reafirma 

que sim. Na sessão seguinte sua mãe me conta que ele não está mais com 

medo, fica sozinho. Ele me diz o mesmo. O mito familiar vivido por ele era de 

uma mãe biológica aterrorizante e ele pôde fazer desse encontro um 

estabelecimento de lugares. Digo-lhe: É! Você me disse que achou bom ter 

conhecido sua mãe biológica talvez porque agora você tenha certeza de que 

ela não virá lhe buscar. Ele confirma. Agora anda sozinho na rua, vai para 

escola sem precisar da companhia da mãe. 

 No trabalho com crianças precisamos, ainda, levantar a consideração de 

que a criança é sempre trazida por alguém para o atendimento. Alguém que 

formula uma primeira demanda: os pais, a escola, o médico etc. Neste 

momento, temos um emaranhado a ser, em certa medida, destrinçado. “Se na 

análise do adulto podemos nos ater a lidar somente com as fantasias do nosso 

analisante, (...) quando se trata da criança já não podemos nos dar a este luxo” 

(Brauer, 2003, p. 88).  

 Não temos como saber, por ora, se o que está em questão para esse 

que traz a criança é algo a respeito de si mesmo – caracterizando uma 

demanda analítica do lado dele – ou se o próprio sujeito criança encontra-se às 

voltas com alguma dificuldade própria, que poderá caracterizar uma demanda 

em seu nome. Além disso, quando ambos, pai e mãe, por exemplo, chegam ao 

consultório, ainda cabe ao analista se interrogar sobre o que está em jogo do 

lado de cada um.  
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 A demanda por análise poderá se produzir em cada um dos envolvidos, 

ou apenas para um deles, ou, ainda, não se produzir – como nos casos em que 

se pede, por exemplo, por uma conformidade da criança com os ideais da 

educação e, mesmo diante de uma escuta analítica, esse pedido em nada se 

move. Contudo, somente através de uma escuta ofertada pode-se colocar a 

demanda em trabalho, abrindo lugar para a palavra livre do sujeito. A leitura do 

sintoma e dos significantes envolvidos na história da criança em sua rede 

familiar já se inicia desde então, sendo devolvida aos pais a palavra sobre seu 

filho, e não ao profissional com seu saber técnico (Brauer, 2003; Brito, 2004; 

Schmid, 2004; I. Silva, 2003; Vorcaro, 1999).  

O sintoma é uma resposta da criança construída a partir da angústia de 

um dos pais, ou dos dois, resultante da posição ideal infantil parental. 

Entendemos com isso a posição que leva cada um dos pais à própria 

castração, na idéia de uma inter-relação entre o sintoma da criança e o 

dos pais que o levam para a consulta. (Lévy, 2008, p. 59) 

 Dessa forma vemos como os pais, ao encontrarem um analista, 

apresentam-se ligados à criança, produzindo um sofrimento que é dado ao filho 

por procuração pela dificuldade que lhes é reconhecer tal sofrimento como seu. 

Na singularidade de cada caso, portanto, se encaminhará a pesquisa do que é 

o sintoma que se apresenta e do qual se queixam os pais e a criança. O 

analista tem no horizonte as possibilidades de se tratar de uma questão do 

casal, da mãe ou da criança (Brauer, 2003). É preciso estar também em foco o 

modo como a criança é tocada por aquilo de que os outros acham que ela 

precisa se livrar. Nem sempre o que causa incômodo ao Outro incomoda a 

criança (Brito, 2004; Ferreira, 2004).    
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     Este momento de escuta inicial, em que ainda não se sabe qual será a 

direção do tratamento, denomina-se entrevistas preliminares. O tempo das 

entrevistas preliminares terá fim com a produção de uma demanda de análise. 

Durante essas primeiras entrevistas o analista colhe os discursos em volta do 

pequeno cliente – o nó dos significantes que se articulam em torno do sintoma 

da criança. Capta, também, a função da criança para a mãe e como isso 

remete à castração materna (Lévy, 2008). Podemos articular o mesmo em 

relação ao pai. A operação simbólica que transforma um filho em sujeito não 

remete só à subjetividade materna, mas também à subjetividade paterna e de 

todo grupo familiar (Rodulfo, 1990). 

 Estas questões referentes ao manejo com os pais, neste caso 

especificamente com a mãe, puderam ser constatadas nas entrevistas 

preliminares com uma mãe que pedia pelo atendimento de sua filha de 9 anos: 

queixava-se da teimosia e dificuldade de aprendizagem da menina. Em certo 

momento conta-me de suas dificuldades durante o casamento com o pai da 

criança e do tumulto que foi a separação, inclusive pelo fato dele ter contado 

um segredo seu que guardava desde muito jovem. Questiono esse segredo, ao 

que me responde que realmente precisará falar dele, mas terá que deixar para 

outro dia por se tratar de uma longa história. Mesmo estando em terapia, sua 

necessidade de vir falar era bastante presente. Agradecia sempre pelo fato de 

ter um tempo reservado para ela, porque em outro tratamento psicológico que 

a menina freqüentou sentia necessidade de conversar com a profissional, mas 

nunca tinha esses momentos. Foi necessário um ano de atendimento para que 

a demanda pudesse delimitar-se como presente do lado da mãe, sendo 

encerrado o atendimento com a criança. Mesmo assim, para que esse pedido 
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de atendimento agora para si fosse transformado em demanda de análise, fez-

se necessário um bom tempo de escuta e retificação subjetiva.  

 Este caso em particular nos ensinou muito sobre o quanto não temos 

condição de prever o que será feito do nosso acolhimento e escuta analítica 

quando recebemos os pais e seus filhos em análise. Além de que, é preciso 

dar tempo aos sujeitos envolvidos para que aquilo que nos falam possa ser 

escutado, elaborado por eles e, aí, algo se produzir. 

 Rodulfo (1990) classifica esse manejo com os pais como um dos 

aspectos mais difíceis na análise com crianças. Contudo, faz-se necessário 

ouvi-los também, para que possamos situar de onde vem esta criança, qual o 

mito familiar que a rodeia, quais os significantes que lhe atravessam e dos 

quais se apropria. Tendo em vista justamente questionar este lugar, tornando 

possível desconstruir parte desse mito em que a criança é tomada, para que 

ela possa construir a sua própria história, sua própria versão do que é dito 

pelos pais.  

 Àquele que se dispõe a escutar o que a própria criança tem a dizer, é 

flagrante, em muitos casos, a diferença em relação ao que é dito dela e o que é 

apresentado por ela. Um menino de 7 anos foi trazido por sua mãe à clínica. 

Ela nos diz de início que ele não fazia nada, não era capaz de brincar nem de 

aprender nada. Apenas quebrava coisas, brigava e batia nos outros. Eles 

criavam galinhas e o menino, quando pegava os pintinhos, matava-os com as 

mãos. Logo na primeira sessão me surpreendi pela forma tranqüila com que a 

criança se apresentou. Interessou-se de imediato pelo quebra-cabeça. Montou-

o tão bem. Disse-lhe: Nossa, que rápido! Ele ficou animado, queria deixar ali 

montado para todos verem o seu feito. Não nos pareceu se tratar da primeira 
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vez em que conseguia montar algo. Ele parecia bastante inteligente, muito 

diferente do que fora relatado pela mãe. Numa sessão seguinte com ela 

questionei o que ela percebia que ele gostava de fazer, que ela achava que ele 

conseguia fazer. Ela me disse que ele adorava plantas, cuidava muito bem. 

Dessa maneira saímos de uma descrição de suas incapacidades para suas 

façanhas. Dia após dia ela me conta que ele está melhor. Havia algo que 

impedia esta mãe de olhar para o que seu filho era capaz. Mas, de alguma 

forma, esse impedimento pôde rapidamente ser manejado, como se a 

possibilidade de ver os feitos do seu filho estivesse apenas um pouco 

adormecida para ela. O menino pôde ser visto por ela como alguém capaz de 

algo, e pôde também se mostrar assim. Nem sempre temos um êxito tão rápido 

em relação a isso como neste caso. Muitas vezes os pais ficam presos ao ideal 

do que gostariam de ver em seus filhos.   

 E com relação às sessões com os pais, como devem entrar no 

tratamento? 

Não há uma regra fixa para estas coisas. Pode ser que, em algum 

momento, seja conveniente, por exemplo, incorporar uma entrevista com 

os pais, mas isso deve ser decidido em cada caso; outras vezes, 

durante um certo período, as entrevistas com os pais podem se 

desenvolver paralelamente às sessões com a criança; em muitas 

ocasiões, ainda, os pais são incluídos na sessão. Quer dizer, não existe 

uma receita técnica, e, se há algo que torna específica a clínica 

psicanalítica, é a agudização do diferencial, em cada caso. (Rodulfo, 

1990, p. 27) 
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 Quando estamos diante da problemática de uma criança em vias de 

constituição neurótica e o conflito está mais circunscrito a ela, Rodulfo (1990) 

sustenta que se tratará de uma análise que se assemelha à dos adultos. E, 

portanto, torna-se menos necessário trabalhar com os pais, tendo em vista que 

a criança já dispõe da possibilidade de ter seu próprio quadro conflitivo, pois a 

constituição de um sujeito neurótico supõe um salto de diferenciação entre o 

desejo dos pais e o desejo do filho – salto esse pela via da metáfora, por levar 

consigo efeitos do que foi o desejo dos pais, mas separando-se, não podendo 

mais ser tomado como sintoma apenas de um transtorno familiar. “A 

colaboração destes [os pais] se reduz a trazê-los [os filhos] e a suportar o 

tratamento” (p. 74). 

 No atendimento com uma pré-adolescente, como ela mesma gosta de 

se dizer, de 13 anos, situar que aquele lugar de escuta era dela, que seus pais 

não seriam mais chamados como anteriormente acontecia, possibilitou-lhe 

trazer para as sessões conteúdos bastante próprios, que inclusive iam de 

encontro ao que os pais esperavam e até falavam sobre ela, mas que diziam 

respeito a uma construção própria, uma separação do dito familiar. De uma 

menina tida como muito infantil, que só gostava de coisas de criança pequena 

e não se relacionava com os colegas na escola, ela pôde mostrar-se como uma 

mocinha (termo também utilizado por ela) que se interessava pelos meninos e 

já esperava ansiosa pelo primeiro beijo.   

 À guisa de conclusão, podemos resumir o que foi colocado aqui dizendo 

que na apresentação de um sintoma pela criança a questão do recalque está 

colocada. Entretanto, é preciso ter em vista que na infância ainda não há 

recalque definitivo, mas estruturado apenas de forma parcial. Assim, os 
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sintomas se produzem como conseqüência das marchas e contra marchas 

existentes nessa passagem pelo Édipo – vicissitudes inerentes à 

imprescindibilidade, para constituir-se enquanto sujeito, de abandonar os pais 

como únicos objetos de investimento amoroso e, ao mesmo tempo, identificar-

se a eles, tomando como seus, traços transmitidos pelos mesmos. Ao analista 

cabe auxiliar a criança nesta travessia, tornando possível a incidência do 

recalque e a construção de sua própria neurose (Brauer, 2003; Lévy, 2008; 

Rodulfo, 1990).  

Vocês verão as coisas se esclarecerem singularmente a partir do 

momento em que centrarem suas perguntas na criança como sujeito, 

como aquele de quem provém a demanda, aquele onde se forma o 

desejo – e toda análise é uma dialética do desejo. (Lacan, 1957-

58/1999, p. 195). 

 

 Seguimos agora ao capítulo que tratará do que está em jogo na 

estruturação psicótica e suas conseqüências para a direção da análise com 

crianças. 
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3. A CLÍNICA DA PSICOSE 

 

 O termo psicose foi introduzido no vocabulário médico em 1845 para 

substituir a denominação de loucura. Assim, o psiquiatra austríaco Ernst Von 

Feuchtersleben pretendia definir os doentes da alma numa perspectiva 

psiquiátrica, diferenciando a psicose da neurose. A esta última eram cabíveis 

as intervenções da medicina, da neurologia e da psicoterapia, enquanto a 

psiquiatria se encarregaria das psicoses: a esquizofrenia, a paranóia e a 

psicose maníaco-depressiva. O termo foi retomado por Freud em 1894 para 

designar uma reconstrução delirante ou alucinatória da realidade, por parte do 

inconsciente. Mais tarde ele inscreveu a psicose dentro de uma estrutura 

tripartite e a diferenciou da neurose e da perversão (Roudinesco & Plon, 1998).   

  Enquanto o termo neurose tornou-se reconhecido como um conceito 

psicanalítico, o da psicose aparece anexado ao saber psiquiátrico, para o qual 

o sujeito estaria organizado em torno da alienação e da perda da razão 

(Roudinesco & Plon, 1998). No Manual de diagnóstico e estatística de 

distúrbios mentais, em sua última versão, de 1994 (DSM-IV), o termo psicótico 

refere-se à presença de delírios, alucinações, discurso ou comportamento 

desorganizado e é a característica principal da esquizofrenia (American 

Psychiatric Association [APA], 2002).     

 Entretanto, diferentemente da psiquiatria, Freud renunciou a qualquer 

ambição nosográfica, primando pelos achados clínicos de seu consultório. 

Contudo, dedicava-se muito mais à neurose, considerada curável, do que à 

psicose, que considerava incurável (Roudinesco & Plon, 1998). Em 1923 
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descreveu o mecanismo da psicose, em distinção ao da neurose, da seguinte 

forma:  

A etiologia comum para o desencadeamento de uma psiconeurose ou 

de uma psicose segue sendo a frustração, o não cumprimento de algum 

daqueles desejos da infância, eternamente indomáveis, que tão 

profundas raízes têm em nossa organização. (...) O efeito patógeno 

depende do que irá fazer o eu em semelhante tensão conflitante: se 

permanece fiel à sua vassalagem ao mundo exterior, subjugando-lhe o 

isso, ou se é assujeitado pelo isso e assim se deixa arrancar da 

realidade. (Freud, 1924[1923]/2004, p. 157) 

 Definiu, de tal arte, como mecanismo da psicose a perturbação do 

vínculo entre o eu e o mundo exterior. Tendo em vista que, no estado normal, o 

eu, frente ao cheque de realidade e aos investimentos que vêm do 

inconsciente, privilegia uma resposta que se assujeite ao mundo exterior, na 

psicose este mecanismo está invertido. Quando o que vem do mundo externo 

abala os investimentos do isso, inconsciente, uma nova realidade é construída 

pelo eu, consonante ao que é desejado pelo seu senhor (o isso).  

“O motivo desta ruptura com o mundo exterior foi uma grave frustração 

de um desejo por parte da realidade, uma frustração que pareceu insuportável” 

(Freud, 1924[1923]/2004, p. 156-157). Os fenômenos de delírio e alucinação 

são descritos, assim, como mecanismos de reconstrução por parte do sujeito 

frente a algo que produziu um desenlace entre o eu e a realidade. Esta 

descrição freudiana se dá, primeiramente, ao mecanismo da paranóia, mas é 

retomada por ele estendendo-a às outras psicoses (Strachey, 2004a): 
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O paranóico o reconstrói [seu mundo], claro que não mais esplêndido, 

mas ao menos de tal sorte que possa voltar a viver dentro dele. Edifica-o 

de novo mediante o trabalho de seu delírio. O que nós consideramos a 

produção patológica, a formação delirante, é, na realidade, o intento de 

restabelecimento, a reconstrução. (Freud, 1911[1910]/2004, p. 65)   

  Lacan (1955-56/2002) irá destacar isso que é apontado por Freud, 

mostrando como este processo é o próprio trabalho do sujeito frente ao seu 

apagamento, mobilizando os recursos de que dispõem para se defender de 

uma ameaça de morte subjetiva. “O desencadeamento da psicose provoca a 

dissolução da estrutura pela qual o sujeito se sustentava no período anterior ao 

surto. No entanto, a partir dessa dissolução um processo que visa à 

restauração do sujeito põe-se em movimento” (Pequeno, 2000, p. vi).  

 Freud teve como primordial a clínica da neurose, chegando a afirmar 

que a psicanálise não serviria ao tratamento da psicose, podendo ser utilizada 

apenas como técnica de investigação. Contudo, conclui que a psicanálise é um 

processo no qual investigação e tratamento são correlatos – as descobertas 

produzidas no percurso de investigação geram efeitos terapêuticos –, dando-

nos uma possibilidade de atuação inclusive na clínica da psicose. Lacan, nos 

últimos anos de seu ensino, recomenda enfaticamente que os analistas não 

recuem diante da psicose (Pequeno, 2000). À não recomendação de uma 

análise para os psicóticos, Lacan (1955-56/2002) responde que o risco desta 

levar a um desencadeamento da psicose está relacionado a um manejo 

imprudente do tratamento no que diz respeito ao sujeito e à relação de objeto. 

Ele estabelece, então, de forma sistemática, os princípios que regem 

esta estruturação psíquica, embasado no legado freudiano. Quando da 
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abertura de seu terceiro seminário, enuncia que abordará a questão das 

psicoses. “Digo a questão, porque não se pode sem mais nem menos falar do 

tratamento das psicoses (...) e menos ainda do tratamento da psicose em 

Freud, pois ele jamais falou disso, salvo de maneira totalmente alusiva” (p. 11). 

E esclarece explicitamente que as psicoses são “o que corresponde àquilo a 

que sempre se chamou, e a que legitimamente continua se chamando, as 

loucuras” (p. 12).  

É bastante conhecida a frase de Lacan escrita num quadro ainda 

durante sua residência em psiquiatria: Não se torna louco quem quer (p. 24). 

Neste seminário, ele a formula assim: “para ser louco, é necessário alguma 

predisposição, se não alguma condição” (p. 23). Esta sentença já prenuncia 

sua postura frente à psicose: 

Abordar a psicose como algo específico e determinado, que tem sua 

lógica e seu rigor, e não como um estado de espírito que qualquer um 

pode apresentar. Trata-se de considerar a psicose como uma estrutura 

clínica diferente da neurose. É justamente a referência ao Édipo o 

divisor de águas entre o campo das neuroses e o campo das psicoses. 

(Quinet, 2003, p. 3) 

 Desde Schreber, em Freud, a referência ao Édipo e ao Pai na explicação 

da psicose já se faz presente. Lacan proporá a foraclusão do Nome-do-Pai 

como mecanismo específico da psicose. Este termo é um neologismo, tomado 

de empréstimo do vocábulo jurídico francês, para o qual forclos indica um 

processo jurídico que prescreveu devido à perda do prazo legal e, então, tem-

se a exclusão de um direito ou uma faculdade que não foi utilizada em tempo 

hábil. O Nome-do-Pai, para o psicótico, não chegou a tempo. Esteve presente 
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em algum ponto, mas não incidiu de forma efetiva para o sujeito. Não chegou a 

tempo de metaforizar o desejo da mãe. De tal sorte, este significante da lei, da 

metáfora paterna, presentifica-se fora do circuito, não incluído, sem, entretanto, 

deixar de existir. Foi foracluído do simbólico, mas retorna no real, nos delírios e 

alucinações, por exemplo (Quinet, 2003).  

Trata-se, assim, da impossibilidade para o sujeito de abordar um 

significante como tal. Pelo delírio, aquilo que não pôde ser simbolizado pelo 

sujeito reaparece do lado de fora, como pertencente ao mundo exterior. Por 

isso dizemos que na psicose o inconsciente está à superfície, à mostra.  

Em Schreber vemos que sua crise irrompe após ser nomeado juiz 

presidente da Corte de Apelação de Dresden, cargo de grande importância que 

costumava ser ocupado por pessoas com mais idade do que a dele. Neste 

momento, o significante paterno lhe é requerido, referência essencial para lidar 

com o lugar de autoridade lhe atribuído. Tendo tal significante foracluído, 

desencadeia o surto. Como construção delirante, surge a idéia da 

transformação em mulher, que se apresenta para ele de maneira inadmissível. 

Constrói, portanto, um delírio erotomaníaco persecutório – o Outro deseja 

abusar dele. Sua reconciliação com este pensamento se dará quando 

transmutado em tornar-se a mulher de Deus para salvar a humanidade, fim 

nobre que pode ser aceito por Schreber e lhe traz um certo apaziguamento.  

De tal modo, sua construção passa pela função paterna utilizando-se de 

Deus para encontrar novamente um ponto de equilíbrio. Após “a colisão, com o 

significante inassimilável, trata-se de reconstituí-lo, já que esse pai não pode 

ser um pai bem simples (...), o pai que é o pai para todo mundo. E o presidente 

Schreber o reconstitui com efeito” (Lacan, 1955-56/2002, p. 360). O ponto de 
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ruptura na estrutura do mundo exterior é, como visto, preenchido pela peça 

trazida pelo delírio ou pela alucinação. 

É preciso sem dúvida que ela seja bem intensa para precipitar o sujeito 

em provações que levam a nada menos que a desrealização, não só do 

mundo exterior em geral, mas das próprias pessoas que o cercam, 

mesmo aos mais próximos, e do outro como tal, o que implicará toda 

uma reconstrução delirante, depois disso o sujeito ressituará 

progressivamente, mas de uma forma profundamente perturbada, um 

mundo onde ele poderá se reconhecer. (p. 350) 

 Enquanto na neurose temos um sujeito dividido a partir da experiência 

de castração e da introjeção da Lei pelo Nome-do-Pai, na psicose não 

podemos falar em divisão, em recalcamento. O sujeito torna-se independente 

de toda lei fálica. Fica, assim, colado ao mandato em que ele é aquilo que falta 

no Outro, no Outro materno, dando-lhe corpo (Vorcaro, 1999). O delírio 

demonstra essa relação. O psicótico é lançado a preencher esta falta, não 

encontrando algo que lhe possibilite barrar essa relação invasiva que 

estabelece com o Outro. Entre ele e o Outro não há uma lei que regule seus 

caprichos.  

 É preciso lembrar ainda que os fenômenos presentes na psicose são 

fenômenos concernentes à fala. Desde que o sujeito fala, ele supõe o outro 

enquanto semelhante e, ao mesmo tempo, o Outro é instituído – falar é fazer 

falar o Outro como tal. Sua relação com o Outro enquanto faltoso e desejante 

(na neurose), ou com um Outro em que a falta não se inscreve (na psicose), 

presentifica-se pela fala. É justamente por isso que a psicose se expõe com 
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todos os elementos neste registro – o Outro está aí enquanto Outro absoluto 

(Lacan, 1955-56/2002).    

 Na clínica com crianças, quando a estruturação segue por vias distintas 

do Édipo, isso que está em jogo na psicose já pode ser visualizado. 

 Na infância o diagnóstico diferencial entre neurose e psicose passa pelo 

difícil limiar entre o que corresponde a um excesso de imaginação e aos 

fenômenos elementares da psicose – delírios, alucinações, distúrbios de 

linguagem (Ferreira, 2000). A problemática do diagnóstico da estrutura também 

passa pela dificuldade em identificar se o que é apresentado pelos pequenos 

são embaraços concernentes à estrutura ou a alguma condição sintomática 

referente ao lugar reservado à criança naquela família (Mannoni, 1964/1999). 

 Se tomarmos a psicanálise como norte, o objetivo será o surgimento de 

uma subjetivação. Para os psicanalistas, a pergunta a respeito de como tratar 

essas crianças vem gerando incremento nas discussões, nas pesquisas e nas 

publicações (Kupfer, 2007). A questão que se interpõe é, primeiramente, se 

haveria lugar, no que se refere à psicose, para o tratamento psicanalítico de 

crianças (Ferreira, 2000). 

 Diante dos escritos freudianos, as possibilidades de tratar dessas 

crianças pela psicanálise são praticamente vedadas. “A rejeição da realidade e 

seu conseqüente recolhimento narcísico estariam na base dessa 

impossibilidade” (Kupfer, 2007, p. 62). Mas, como já visto acima, Freud 

remontava sua teoria a partir de achados clínicos que trouxessem novos dados 

à psicanálise. E, segundo Ferreira (2000), uma análise tem-se mostrado eficaz 

ao possibilitar que o sujeito psicótico invente novas formas, além do delírio, 

para lidar com a foraclusão do Nome-do-Pai. 
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 Queremos, antes de tudo, alertar para o engodo de situar diretamente 

nos pais a causa da psicose infantil. Tal consideração levaria a uma direção de 

trabalho pedagogizante com os responsáveis e o analista estaria imbuído de 

um ideal para reparar o fracasso da relação deles com seu filho, 

culpabilizando-os.  

Na clínica com crianças aparece de forma muito clara e evidente a 

articulação do sintoma da criança com o que se passa no campo do 

Outro, mas esta articulação é complexa e não implica uma relação de 

causalidade linear. (...) É a partir da escuta das respostas que cada 

sujeito, em sua singularidade, vai construir em sua relação com o Outro 

que, num a posteriori, podemos falar do campo do Outro. (Ribeiro, 2005, 

p. 62-63) 

 A ética psicanalítica pressupõe, por parte do sujeito, uma escolha, 

implicando-o na tomada de posição frente ao Outro. É nesta aposta que se 

direciona o trabalho do analista: a de que um sujeito possa advir e se implicar 

no trabalho que já realiza para barrar o Outro e se produzir como sujeito 

(Ribeiro, 2005). 

A criança psicótica situa-se frente à questão sobre o desejo do Outro 

como objeto do fantasma materno. “Ela aliena em si qualquer acesso possível 

da mãe à sua própria verdade, dando-lhe corpo, existência e mesmo exigência 

de ser protegida” (Lacan, 1983/2003, p. 370). Assim, o sintoma que se 

apresenta como principal problemática para a criança é decorrente da 

subjetividade da mãe, isto é, está em plena conexão com ela. Devido à falta da 

inscrição do Pai, a criança não tem acesso à significação fálica. “O falo é uma 
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espécie de padrão de medida que permite o estabelecimento de uma 

determinada distância entre a criança e a mãe” (Ribeiro, 2005, p. 68).  

Deste modo, o que a criança produz relaciona-se diretamente em 

espelho com o que encontra na fantasia materna, não sendo articulado à falta 

produzida pelo Nome-do-Pai. Nesta dualidade, para o sujeito, não há a entrada 

de um terceiro que ao retirar da criança a mãe enquanto imagem especular 

(quando esta se volta para o pai) lança o bebê em uma falta. Se tal processo 

acontecesse, um vazio seria colocado para o sujeito e, aí, algo precisaria se 

articular para que o mesmo terminasse de se constituir e não ficasse à beira de 

um abismo. Neste momento, a partir da metáfora paterna (que significa a 

ausência da mãe), o sujeito se lançaria na questão do que o Outro deseja para 

além dele. Contudo, na psicose este processo não se articula e o sujeito se 

constitui numa relação dual, utilizando-se do que dispõe para fazer frente à 

ausência da inscrição fálica.  

Aquilo que dá sustento à criança para produzir o seu sintoma, que é a 

consistência do significante fundamentado no Nome-do-Pai, lhe falta. E, 

à falta da consistência deste significante pela forclusão14 do Nome-do-

Pai, a criança fica brutalmente catapultada a um dos dois extremos 

desta contradição: ou fica totalmente tomada do lado do auto-erotismo, 

ou fica totalmente tomada do lado da alterização absoluta. (Jerusalinsky, 

1993, p. 66) 

 Jerusalinsky (1993) aponta, além disso, que a criança fica estagnada, 

sem deslizar na cadeia significante justamente por não ter o que a sustente e 
                                                 
14 Alguns autores utilizam a forma vinda do termo francês forclusion, grafando em português 
forclusão. Mas, na tradução dos seminários de Lacan foi adotada a forma foraclusão, pois é um 
neologismo que faz jogo com inclusão, significando o que está incluído do lado de fora 
(diferentemente de excluído).  
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assim, à sua frente só pode encontrar o abismo. Para o mesmo, isso justificaria 

o fato das crianças brincarem tanto de cair. Neste brincar, elas questionam ao 

Outro o que as recolhe, como um alpinista que dá testemunho da consistência 

do que lhe ancora quando escala um precipício. Tal excerto nos ajudou a reler 

os movimentos de uma criança com traços autísticos. 

 Este menino, de 9 anos, no início dos seus atendimentos, repetia 

sempre, durante as sessões, a queda dos carrinhos. Ele os virava, e os 

carrinhos ficavam lá abandonados, não sendo mais levantados. Virava um, 

outro e outro, incessantemente, e exclamava com um tom que deixava dúvida 

entre se tratar de uma pergunta ou de um imperativo: Queba?! Aconteceu de 

na sala termos um aquário com um peixe, sustentado por uma mesinha com 

rodas, como um carrinho. A mesma entrou na série dos carrinhos e o menino 

tentou virá-la. Foi preciso segurar a mesinha (feita de carrinho pela criança) e o 

aquário com bastante força. Neste momento lhe disse que ali tinha um peixe, 

que ele iria se machucar se virasse. Não soltei mais dessa mesinha durante 

toda a sessão, pois o menino continuava a fazer suas tentativas. Felizmente 

sustentei-a até o fim. Na semana seguinte, e em todas as próximas, a criança 

não oferecia mais perigo nenhum ao peixe, pois este carrinho saiu de sua 

série, assim como ela pôde deslizar de estar sempre virando carrinhos para, 

agora, brincar com os bonecos, dirigir as motos e os carros. Nossa leitura foi de 

que ali ele pôde garantir que algo o sustentaria da queda.    

 No começo do tratamento, a criança psicótica não demanda nada, 

contudo seu estado psíquico sim (Dolto, 1985). São todas as dificuldades 

indubitáveis que encontram diante das angústias provocadas na relação com o 

filho que levam os pais à procura de um analista. Portanto, o estudo da criança 
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psicótica precisa começar pela escuta da família. Na análise dessas crianças a 

família entra maciçamente em jogo durante o tratamento (Mannoni, 

1964/1999).  

No que diz respeito à própria criança, Di Ciaccia (2007) orienta que 

confiemos no dito lacaniano, para o qual uma existência baseada no eixo do 

significante é menos desagradável do que uma existência atarraxada no eixo 

de puro gozo, ao ofertar-se enquanto puro objeto do Outro.  

 Quando a problemática da separação está muito presente, Dolto (1985) 

sugere que o trabalho seja feito juntamente com criança e pais na sessão. 

Sendo necessário, muitas vezes, intervir inclusive na satisfação das 

necessidades corporais – que a criança coma com a própria mão e não com a 

dos pais, por exemplo. É preciso trabalhar na distinção entre pai, mãe e 

criança, tratando, inclusive, do que se passa inconscientemente para cada um. 

 De tal feito, a análise prevista por Freud para o tratamento de neuróticos 

precisa ser reformulada quando se trata da clínica da psicose. Tal reformulação 

incidirá sobre dois grandes eixos do tratamento analítico: a transferência e a 

interpretação (Kupfer, 2007). A suposição de um saber no analista sobre o que 

lhe acomete, essencial para que a transferência se instale, resta problemática 

na psicose, pois o psicótico é o sujeito da certeza – sabe, sem dúvidas, sobre o 

que se passa a sua volta (Ferreira, 2000).  

 A experiência com psicóticos tem demonstrado que o dispositivo 

freudiano é suscetível de alterações se regidas pela lógica de cada caso e pelo 

manejo da transferência. Na análise considera-se a existência de um único 

sujeito, o analisante, tomado como dividido. A posição em que o psicótico 

chega para o tratamento é de objeto frente à demanda do Outro, colocando o 
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analista na posição de sujeito. Torna-se necessário, através de manobras na 

transferência, subverter essa relação para que uma análise possa ocorrer 

(Kupfer, 2007). 

Por isso é necessário que o analista apresente-se à criança como um 

Outro numa posição diferente daquela em que o Outro foi instalado. No caso 

da psicose é preciso que a demanda do analista seja suprimida para que o 

sujeito possa demandar. Isso é o inverso da constituição de um sujeito, para 

quem a demanda do Outro lhe lançou na condição de sujeito desejante. E é 

assim, desse lugar de Outro que nada demanda, muitas vezes nem olha para a 

criança, que o analista poderá conseguir que a criança lhe dirija alguma 

demanda. Neste momento, poderá surgir para a criança um Outro primordial 

para quem ela poderá dirigir sua demanda e não lhe será esmagador 

(Jerusalinsky, 1993). 

No que se refere à interpretação é preciso algumas torções. Assume-se 

praticamente a postura de não interpretar, tendo em vista que na psicose o 

Outro se apresenta onipotente e absoluto, que comanda esse que se coloca na 

posição de objeto. Dessa maneira, toda interpretação vinda do Outro assume 

um caráter oracular, um “dito-verdade”, fortalecendo, em certos casos, uma 

posição paranóica. Apresentar este Outro analista como desejante, como um 

outro faltoso, castrado em seu desejo onipotente, pode ser uma boa estratégia 

de interpretação na psicose. Sendo, então, um trabalho que se faz no inverso 

da psicanálise com neuróticos – na psicose o simbólico está para ser 

construído, precisando ser enodado ao real a partir do trabalho do imaginário 

(Kupfer, 2007). 
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Freire e Bastos (2004) citam o seminário As psicoses de Lacan, no qual 

o mesmo situa o analista “como secretário, notário que testemunha e acata o 

tratamento já dado pelo sujeito à relação com o Outro” (p. 85). Com as crianças 

psicóticas, somos intimados a entrar no tratamento, em uma parceria que visa 

cernir a invasão do Outro, tendo como objetivo ao menos algum esboço de 

separação e contenção desse Outro. Para que, nos movimentos de trabalho, a 

criança possa passar de uma vertente de gozo para uma vertente significante.  

É na aposta de que estas crianças estão na linguagem que tal trabalho 

encontra lugar. Contudo, não se trata do mesmo lugar destinado às crianças 

neuróticas. Na psicose, o Outro não se desdobra nas suas duas vertentes: a da 

linguagem, que engloba o lado mortífero de gozo, e a da fala, que pacifica e 

fornece reconhecimento ao sujeito. Cabe ao analista-parceiro, no trabalho com 

a criança, “revelar que a fala não é unicamente trauma e violência, mas 

também brincadeira e ficção (...), elevar, de modo factício, cada objeto últil à 

dignidade do significante” (Di Ciaccia, 2007, p. 72). 

 

Impasses presentes na clínica da psicose infantil 

  

 A psicose, enquanto estrutura, significa, como vimos, uma forma de 

constituição subjetiva que se presentifica desde os primórdios do sujeito. 

Contudo, só temos condições de diagnosticar tal estrutura num depois. Assim, 

quando recebemos em análise um sujeito adulto psicótico, podemos 

reconhecer o caminho em que foi se estruturando já desde a infância, por uma 

leitura em retrocesso.  
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 Entretanto, não são poucos os casos em que é possível perceber, já na 

infância, uma estruturação psicótica em andamento e, por isso, podemos 

pensar nas condições de tratamento para um sujeito que se configura de forma 

bastante distinta daquela que trouxemos no capítulo sobre a neurose. Neste 

momento nos inserimos num campo em que vários saberes dizem algo sobre 

essa criança. A respeito do diagnóstico na infância, há três pontos chaves de 

discussão: a concepção da medicina e da psicanálise em relação a esta 

problemática, a concepção psicanalítica sobre o autismo estar ou não 

enquadrado no campo da psicose e, por último os diferentes pontos de vista 

dentro da própria psicanálise sobre o diagnóstico da estrutura. Vamos 

primeiramente à interface com a medicina.  

 As discussões acerca das psicopatologias da infância no campo 

psiquiátrico e psicanalítico abarcam, principalmente, o tema da psicose e do 

autismo infantis. Os diagnósticos de autismo e de psicose na infância sofrem 

de uma falta de consenso frente à comunidade científica tanto a respeito de 

sua etiologia e suas características clínicas, quanto de seu prognóstico. O 

autismo tratado pela neurologia, por exemplo, não é o mesmo daquele tratado 

pela psicanálise (Kupfer, 2007).  

 Tentando proporcionar uma uniformidade que facilitasse as pesquisas, 

as coletas de informações estatística e as trocas entre os profissionais da área 

de saúde mental, além da possibilidade de ser aplicável em diferentes 

contextos culturais, o DSM-IV, criou, para as crianças por ora classificadas 

como psicóticas e autistas, a categoria nomeada como portadores de 

transtornos globais do desenvolvimento. Este manual diagnóstico trazia como 

um dos transtornos geralmente diagnosticados pela primeira vez na infância os 
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quadros de psicose e de esquizofrenia infantis. Contudo, tal especificidade foi 

retirada, mantendo apenas o diagnóstico de esquizofrenia, sem distinção se a 

prevalência se dá em crianças ou em adultos. Aliás, os autores do manual 

deixam claro que os transtornos geralmente diagnosticados na infância 

encontram-se nesta categoria apenas por questões estatísticas, não havendo 

justificativa que explique tal fenômeno. Portanto, pessoas de qualquer idade 

podem receber esses diagnósticos e crianças podem receber qualquer 

diagnóstico presente no manual (APA, 2002). 

 Segundo ainda o manual, os transtornos globais do desenvolvimento, 

dentre os quais se inclui o transtorno autista, caracterizam-se por 

comprometimentos graves em diversas áreas do desenvolvimento (na 

interação social e na comunicação), além da presença de comportamentos 

estereotipados (APA, 2002).  

 De fato, essa tentativa do DSM-IV de uniformizar o saber sobre os 

transtornos mentais na infância não teve os efeitos a que se propôs e os 

psicanalistas continuam se utilizando dos diagnósticos da psicanálise de 

psicose infantil e de autismo (Kupfer, 2007). Inclusive porque o exercício de 

ordenação, classificação e objetivação da clínica psiquiátrica proposta pelo 

DSM em nada diz respeito ao que se pensa como diagnóstico e clínica em 

psicanálise, para a qual a generalização não é o enfoque e o que se visa é a 

relação do sujeito com o Outro (Miller, 2009a).   

 No que diz respeito à distinção entre psicose e autismo na infância, 

Jerusalinsky (1993) demonstra que a lógica da posição do sujeito na psicose e 

no autismo é completamente distinta: na psicose tratar-se-ia da foraclusão da 

inscrição significante e no autismo da exclusão dessa inscrição. Entretanto, não 
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há unanimidade a esse respeito, mesmo dentro do campo lacaniano. Alguns 

autores tomam a exclusão como um caso particular da foraclusão. A diferença 

está em que: 

No caso da forclusão, se produz uma inscrição do sujeito numa posição 

tal que esta inscrição não pode ter conseqüências na função 

significante. No caso da exclusão não há inscrição do sujeito; no lugar 

onde a inscrição deveria se encontrar, se encontra (...) a ausência de 

inscrição. Esta diferença radical de estrutura conduz a efeitos clínicos 

observáveis. (Jerusalinsky, 1993, p. 63) 

 Por considerarem no autismo que o sujeito não está constituído, alguns 

autores defendem que, desta forma, não se pode falar em estrutura. Para 

outros, o autismo faria parte do campo das psicoses (Ferreira, 2000).  

 Contudo, são raros os casos de crianças totalmente posicionadas na 

condição autista frente ao desejo, pois aí seria muito difícil algo ser sustentado, 

implicando inclusive na não sobrevivência da criança, totalmente dependente 

de algum tipo de relação com o outro em que haja lugar para si. Portanto, o 

que aparece mais na clínica são crianças com traços autistas. Para estas, a 

modalidade de tratamento pode ser a mesma da psicose (Jerusalinsky, 1993). 

Philippe Bouillot (2000) nomeia, inclusive, o caso destas crianças como 

autismo psicótico, mantendo-as assim dentro do enquadre da estrutura 

psicótica. 

 Como o que nos interessa aqui diz respeito à direção do tratamento na 

clínica com crianças e temos constatado o que foi apontado por Jerusalinsky 

(1993) no caso de crianças autistas, consideramos que a principal distinção 

nessa condução diagnóstica está em analisar se a criança encontra-se 
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estruturada em uma configuração edípica (neurose) ou se tal passagem ainda 

não incidiu para o sujeito (psicose e autismo). Portanto, feitos estes 

apontamentos a respeito de diferenças na psicose e no autismo, justificamos 

nossa escolha por abordar aqui o que se passa nessa relação com o Édipo 

específica da psicose e não tratamos do autismo como uma quarta estrutura.  

 Por último, em relação aos impasses dentro mesmo da psicanálise, a 

questão da estrutura definida na infância se interpõe. 

 Cristina Kupfer (2007) alerta que, a partir de Lacan, considera-se a 

provisoriedade na estruturação subjetiva no tempo da infância, tendo em vista 

que a mesma só será confirmada depois da passagem pela adolescência. Uma 

psicose na infância ou um quadro de autismo precisam ser considerados como 

não decididos. 

 A esse respeito, Calligaris (1989) nos diz o seguinte: 

Quando falamos que a construção de uma estrutura precisa de um 

tempo, de fato queremos dizer que precisa de tempos. Eu conto quatro 

pelo menos. Primeiro, uma disposição já inscrita no Outro, e que por sua 

vez já precisa de uma sucessão de tempos lógicos para ser eficiente. 

Segundo, algo relativo à primeira relação com o Outro dito “materno”. 

Terceiro, o tempo do Édipo. Quarto, o tempo da latência e a saída da 

puberdade. Eu não falaria de estruturação neurótica ou psicótica que 

seja, antes deste quarto tempo. (p. 67) 
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 Leda Bernardino (2004a), em um capítulo do seu livro As psicoses não-

decididas da infância15 divide dois grupos de psicanalistas a partir da posição 

que tomam diante desta problemática.  

 O primeiro grupo é composto por Rosine e Robert Lefort, Jacques-Alain 

Miller e Colette Soler. Estes psicanalistas consideram a existência de apenas 

um tempo para o sujeito, referido ao inconsciente num tempo lógico, um tempo 

que se separa do tempo cronológico, aquele do desenvolvimento físico e 

motor, e segue as vivências subjetivas e suas estruturações – um processo 

impossível de se calcular previamente com base no tempo cronológico. Então, 

definida a estrutura não haveria possibilidade de mudanças, trate-se de um 

adulto ou de uma criança. Contudo, Miller e Soler abrem espaço para que a 

questão seja novamente colocada, tendo em vista os efeitos do tempo 

cronológico principalmente quando diz respeito à possibilidade de exercício da 

sexualidade propriamente dita (Bernardino, 2004a). 

 No segundo grupo a autora elenca os psicanalistas Jean-Jacques 

Rassial, Elsa Coriat, Hector Yankelevich, Alfredo Jerusalinsky e Ângela 

Vorcaro. Para eles o inconsciente não deixa de estar referido a uma lógica e 

tempo próprios, mas fazem uma diferença ao considerar que o tempo do 

desenvolvimento (cronológico) reflete no tempo lógico. A passagem pela 

adolescência, a vivência da sexualidade, tornam-se, para eles, um ponto de 

decisão e retomada do que foi vivenciado na infância. Destarte, a estruturação 

subjetiva na infância apresenta diferenças fundamentais e, portanto, assim 

                                                 
15 Deixamos aqui como referência o capítulo 1, A maleabilidade das estruturas psíquicas na 
infância, desse seu livro, no qual a questão da estrutura e as diferenças na concepção de cada 
autor a esse respeito são apresentadas. Entretanto, gostaríamos de deixar claro que nossa 
posição frente à questão é oposta à tomada por Leda Bernardino, que defende a passagem 
pela adolescência como primordial à definição da estrutura. 
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também se dá na condução da análise da criança e suas conseqüências 

(Bernardino, 2004a). Incluímos Nasio (2007) neste segundo grupo, pois ele nos 

diz que, ao final do Édipo as bases de uma identidade sexual já estão 

colocadas, entretanto a mesma só será adquirida na época da puberdade. 

Considera, assim, também a presença do desenvolvimento nas questões da 

subjetividade.  

 Bernardino (2004a) aponta que estes autores de diversas escolas, 

mesmo em suas diferenças, têm em comum os seguintes pontos: “a 

importância de distinguir as psicoses da criança das psicoses do adulto; a 

reserva quanto a um diagnóstico definitivo de psicose em muitos casos da 

clínica de crianças; e a alternativa do tratamento psicanalítico como uma 

proposta terpêutica” (p. 29).  

 Entretanto, a clínica tem nos ensinado o incalculável em relação à 

estrutura. O momento em que a estrutura concretizou-se é, como afirmado 

pelos autores do primeiro grupo, impossível de se determinar. Pensar que toda 

estrutura apresentada desde a infância pode ser maleável é ir contra o que 

muitas vezes encontramos na clínica. Encontramos psicoses e neuroses que 

num depois, pudemos ler como já decididas na infância. Há algo aí de 

insondável em relação ao ser.  

 Sobre o diagnóstico na infância, temos tomado a posição de que o 

trabalho seguirá de acordo com o que se apresenta naquele momento e não se 

tratará de reverter a psicose da criança, mas acompanhar e tratar os impasses 

colocados ali pelo sujeito.  

 Se, a partir de Lacan, o diagnóstico em psicanálise se dá pela relação 

transferencial estabelecida com o analista, representativa do lugar do Outro 
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para o analisando, podemos ler algo desta relação em qualquer idade que um 

sujeito busque uma análise. Contudo, antes da passagem pelo Édipo, as 

crianças ainda tateiam uma resposta para a pergunta sobre o que o Outro quer 

de mim?. Neste ponto, o trabalho consiste, da mesma maneira, em tratar o 

mal-estar, os impasses que se colocam. O certo é que em psicanálise, desde 

Freud (1915/2004), não se pode ter um objetivo pré-definido a ser perseguido. 

É preciso abster-se do furor sanandi. 

 

 Passamos agora ao nosso último capítulo, Conseqüências para a 

direção do tratamento, onde discutiremos o tratamento psicanalítico e seu 

direcionamento, apontando as distinções importantes frente à neurose e à 

psicose. 
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4. CONSEQÜÊNCIAS PARA A DIREÇÃO DO TRATAMENTO  

 

Se a teoria analítica ilumina os meandros da 

estrutura, é a clínica que ensina para além de um 

saber sobre a estrutura, às vezes considerado 

definitivo. Lacan soube fazer do ensino que a 

psicose lhe oferecia a chave para ir além do ensino 

que a histeria oferecera a Freud.  

(Di Ciaccia, 2005b, p. 49) 

 

 De acordo com Philippe Bouillot (2000), a heterogeneidade das 

estruturas psicóticas e neuróticas não é uma questão entendida de uma vez 

por todas. Ao invés disso, trata-se de uma problemática colocada sempre à 

prova pelo particular encontrado na clínica, campo em que os analistas fazem 

das conseqüências de suas ações um aprendizado sobre a teoria.  

Até o momento averiguamos a respeito da constituição subjetiva para a 

psicanálise e percorremos os dois caminhos principais que se impõem na 

clínica com crianças: os impasses vividos pelo sujeito em estruturação 

neurótica e aqueles vividos pelo sujeito em estruturação psicótica. Lembramos 

ainda que nossa questão de pesquisa surgiu a partir do que encontramos em 

relação ao trabalho do psicanalista de crianças na instituição: uma produção 

maciça em relação à clínica da psicose na instituição e a quase ausência de 

produções em relação ao tratamento institucional da neurose (Brito, 2004; 

Cavalcanti, 2006; Cirino, 2001; Couto, 2004; Ferreira, 2004; Freire & Bastos, 

2004; Goidanich, 2001; Guerra, 2005; Hachet, 2006; Laia, 2003; Rocha et al., 
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2006; I. Silva, 2003;  Schimid, 2004; Stevens, 1996; Telles, 2006; Volnovich, 

2001; Vorcaro, 1999).  

Com esta dissertação ensejamos pensar as particularidades e 

diferenças do atendimento psicanalítico em cada uma das estruturas (neurose 

e psicose) e quais as implicações para a direção do tratamento. Neste capítulo 

explicitaremos o que nossa pesquisa demonstrou como conseqüências para a 

direção da cura, dentro da psicanálise lacaniana, que justificam inclusive o fato 

do tratamento nas diferentes clínicas exigir diferentes enquadres. 

 Como visto no capítulo dois, na clínica da neurose a dificuldade frente à 

castração é o que costuma estar em jogo para a criança e estabelece uma 

relação (não de caráter direto, mas inconsciente) com as dificuldades do casal 

parental. No trabalho com a criança, o analista terá como objetivo que esta 

construa sua neurose, isto é, consiga efetuar sua passagem pelo Édipo, 

estabelecendo uma resposta para a questão do que o Outro deseja para além 

dela. Os sintomas que aparecem nesta fase são conseqüências desta travessia 

que, via de regra, não se dá tranqüilamente.  

Lembramos que a criança se constitui como sujeito apenas pela 

referência a um vazio ocupado pelo Nome-do-Pai – resposta que ordena o 

lugar que esta criança ocupará no desejo de sua mãe. Em alguns momentos, 

toda essa articulação encontra entraves apresentados pela criança em análise. 

Este é o campo específico de escuta do analista na clínica da neurose e sua 

posição será aquela de produzir o trabalho da criança frente a esses entraves.  

Em psicanálise só se pode oferecer algo frente a um sofrimento. Um 

psicanalista é capaz apenas de avaliar se ele existe ou não diante do que lhe 

diz o analisante. As patologias são da alçada da psiquiatria e da psicologia e 
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costumam ser um foco comum no discurso dos pais quando nos trazem seus 

filhos. Não nos cabe, entretanto, tentar corrigir as crianças, nem os pais, mas 

colocá-los em trabalho, verificar, como já foi apontado nesta dissertação, de 

que lado está o sofrimento. Faz-se necessário, portanto, precisar para a 

criança: seus pais queixam-se de algo que diz respeito a você, sofrem com 

isso; mas e você, também sofre? De quê? Abre-se, destarte, a possibilidade de 

que a criança construa seu próprio pedido de tratamento, podendo, inclusive, 

diferenciar-se daquilo que os pais demandam. Ao analista caberá escutar o que 

é expresso pela criança, além de precisar que questões inconscientes estão 

sendo colocadas por ela (Dolto, 1985). 

 No encontro com o analista, numa posição distinta do Outro demandante 

encarnado pelos pais, com seu silêncio, sua ausência de demanda, a criança 

se verá diante de um questionamento: O que ele quer de mim? Desse modo, 

essa posição do analista provoca, na análise de crianças, um efeito inverso do 

que se tem na análise com adultos. Enquanto na análise com adultos temos 

como efeito um sujeito que irá se deparar com as marcas gravadas pelo desejo 

do Outro em seu próprio desejo, podendo então ter acesso a alguma liberdade 

em relação a ele, na criança, o encontro com um Outro não imperativo situado 

na figura do analista, um Outro que suporta faltar, poderá ter como efeito um 

desdobramento do desejo separando-se, em alguma medida, do Outro 

demandante situado nas figuras parentais. Coloca-se assim, para a criança, a 

possibilidade de que seu desejo e sua questão sejam situados em seu nome, 

onde poderá se fundar o de início de uma análise (Bernardino, 2004b).  

Para isso, portanto, será necessário um retorno à posição que o sujeito 

ocupa em sua queixa, tempo preliminar do tratamento analítico, denominado 
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por Lacan como retificação subjetiva, no qual o sujeito se torna responsável e 

tem que responder por aquilo de que se queixa (Stevens, 2005). Apenas num 

segundo tempo o trabalho de análise com crianças poderá ter lugar, trazendo 

como efeito a constituição da neurose infantil, uma amarração que será o mito 

construído pelo sujeito a respeito de sua história, a respeito de si mesmo. 

Com Lacan, é preciso lembrar que nem tudo estará circundado a partir 

desta construção subjetiva. Há um impossível de se dizer referente ao humano, 

presente no que não funciona, presente no que não se delimita e impossível 

inclusive de se evitar, mas que impulsiona o sujeito a estar sempre em 

trabalho. Ressaltamos isso para que não caiamos num ideal de que a criança 

tratada em análise será uma criança para sempre livre do mal-estar.   

Este modo de tratar a neurose, para a clínica psicanalítica, será o 

mesmo estando o paciente no tratamento padrão, com sessões semanais, ou 

em uma instituição multidisciplinar. A instituição, desta forma, entrará ofertando 

atendimentos diversos. Di Ciaccia (2005a) alerta-nos para o fato de que a 

instituição é um efeito simbólico sobre o homem, portanto a família é uma 

instituição e a análise em consultório também o é, do mesmo modo que o 

próprio conceito de criança. Contudo, no presente texto, estamos tomando por 

tratamento institucional a prática que se dá em equipe multiprofissional, num 

determinado espaço e que se destina aos cuidados de um grupo de pacientes 

específico. 

Sobre o lugar do analista na prática institucional tratamos na introdução 

desta dissertação e voltaremos a abordá-lo mais à frente. Em nossa prática, na 

clínica da neurose dentro da instituição, percebemos que estas crianças 

diferenciam bem cada atendimento – se vão para o reforço, é para aprender o 
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que têm dificuldade, se vão para o fonoaudiólogo é porque não conseguem 

pronunciar algumas letras etc. A instituição não assume, para eles, a função de 

um todo. Ela não é tomada como Um.  

 Já na clínica da psicose, o que encontramos como impasse do sujeito é 

a dificuldade que se impõe no seu percurso de construção de algo que o ajude 

na separação do Outro. Como visto no capítulo três, isso acontece porque 

neste caso a criança, ao ocupar o lugar de objeto que completa a falta materna, 

deixa fora do jogo a função paterna, não havendo a regulação desse desejo 

advindo do Outro que assume, conseqüentemente, um caráter invasivo (Di 

Ciaccia, 2005a).  

Recebemos, pois, crianças tomadas de angústia, juntamente com seus 

pais que muitas vezes não sabem mais o que fazer. Ao analista caberá escutar 

essa angústia e oferecer ao pequeno paciente um tratamento que lhe auxilie 

neste caminho de contenção da invasão do Outro (Stevens, 2005).   

Em relação ao acompanhamento na instituição, na psicose sim, vemos 

que esses sujeitos a tomam como Um. Parece não haver muita diferença 

(subjetiva) se estão com o psicólogo ou com o fisioterapeuta, por exemplo. O 

que não quer dizer que não seja possível verificar diferenças entre algumas 

crianças, mas mesmo assim, tais diferenças se dão mais pela relação 

estabelecida do que pela especificidade profissional. Para aquelas que já 

conseguiram construir um modo de proteção frente ao Outro, parece 

minimamente começar a haver a percepção da instituição como um todo 

fracionado entre os serviços que oferece.   

Juntamente com Mira (2005), acreditamos que a necessidade de um 

enquadre institucional para o tratamento faça parte de uma demanda 
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específica da psicose. Desde os tempos dos asilos, os loucos vêm sendo 

tratados em instituições específicas. Mesmo na lógica atual da 

desospitalização, os serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico são também 

instituições multiprofissionais.  

 A análise com crianças psicóticas e autistas no consultório não tem se 

mostrado tão eficaz16, justamente porque são crianças que se encontram em 

dificuldades no estabelecimento do laço social (Kupfer, 2007). O encontro com 

o analista tende a ser vivenciado pela criança como o encontro com o Outro 

invasor de quem tenta se proteger. Nesta relação, ela encarna o objeto que 

preenche a falta do Outro, situação que a apaga enquanto sujeito. A função da 

fala, tão importante em psicanálise como elemento que afasta o sujeito do 

gozo, da invasão do Outro, nesta clínica não tem seu poder benéfico. Devido à 

ausência do Nome-do-Pai, elemento regulador que separa o sujeito do Outro 

materno ordenando o seu desejo, a fala também fica sem regras. É invasiva e 

por isso a criança tende a se defender dela (Di Ciaccia, 2005b).  

Essa autodefesa da criança autista anula, ao menos à primeira vista, 

tudo que pertence ao registro do Outro. É por isso que não aceita o 

tratamento levado a cabo por um outro. (...) Sendo assim, toda atenção 

endereçada à criança autista é inoperante ou simplesmente pura 

agressão. (p. 36)  

Essas crianças tendem, de tal modo, a anular a presença do outro como 

se não o escutassem e, ao mesmo tempo, sua presença intrusiva pode 

provocar uma total desestabilização na criança, levando a passagens ao ato, 
                                                 
16 Desejamos destacar aqui a existência de tratamentos bem sucedidos com crianças psicóticas em 
consultório, portanto não pretendemos abordar esse lócus como impossível para o tratamento da psicose. 
Explicitaremos as estratégias propostas aos impasses constantes que os analistas encontravam no 
atendimento individual com estas crianças. 
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crises de agitação ou automutilações (Ribeiro, 2005). “Parece que a estrutura 

da psicose nos comanda um certo tipo de intervenção caso não queiramos nos 

contentar em informar ou amordaçar quimicamente o sujeito psicótico” (Bouillot, 

2000, p. 4). Nos movimentos repetidos, no uso de objetos que estabelecem um 

limite, encontramos essas crianças em trabalho frente à invasão do Outro. Este 

é o trabalho realizado por elas, com os recursos de que dispõem, para 

instaurar um mínimo de vida.  

O que temos como vida humana é regido pelo simbólico e, portanto, a 

criança psicótica dá mostras de se utilizar de uma estrutura elementar do 

simbólico, mesmo sem ser regida pelo Nome-do-Pai. Ao nos depararmos com 

crianças autistas e psicóticas, encontramos crianças em trabalho, mesmo que 

num trabalho tão elementar quanto manipular partes do próprio corpo (Di 

Ciaccia, 2005b).  

“Estas crianças trabalham para simbolizar a perda do objeto e introduzir 

uma barra no Outro que se constitui como desregulado e sem lei, por falta da 

operação da metáfora paterna e da não-inscrição da Lei no lugar do Outro” 

(Ribeiro, 2005, p. 89). Assim, se há trabalho, abre-se a possibilidade de 

intervenção do analista nesta atividade já iniciada pela criança para produzir-se 

enquanto sujeito. Parte-se da aposta de que, ao deixar-se regular pelas 

construções da criança, o analista poderá tornar-se parceiro deste trabalho e 

ajudá-la neste caminho de produção subjetiva. 

É deste ponto que partem os analistas lacanianos da escola de Jacques-

Alain Miller. Enfatizamos tal aspecto, pois quando se trata de psicanálise 

encontramos muitas vertentes, inclusive baseadas na psicanálise lacaniana. 

Assim, são minúcias com desdobramentos éticos em caminhos às vezes 
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opostos. Portanto, escolhemos aqui frisar a leitura feita a partir de Miller do que 

está na relação da criança com o Outro e seu trabalho subjetivo frente a isso, 

tendo em vista que, nesta dissertação, consideramos que relatar todas as 

outras experiências em instituição tornaria o texto mais confuso e pouco 

condizente com o nosso objetivo17. 

Antonio Di Ciaccia tem sido a grande referência quando se discute o 

tratamento de crianças autistas e psicóticas. O autor assume, diante desses 

sujeitos, a postura de que ali temos uma criança inserida na linguagem e, mais 

ainda, uma criança em trabalho. Um trabalho em que o Outro não se constitui 

do mesmo modo que para o neurótico porque a ele não incide a falta, portanto, 

                                                 
17 Contudo, essas experiências não deixam de ter grande importância para o campo da 
psicanálise. Deixamos, portanto, a referência aqui a alguns desses trabalhos: 

Alguns autores psicanalistas debruçaram-se sobre o que seria esse novo modo de 
tratamento destinado às crianças psicóticas. Maud Mannoni fundou, em Paris, a Escola 
Experimental de Bonneuil em 1969. Para ela a educação e a inclusão escolar dessas crianças 
eram prioritárias, tendo em vista que a escola é o lugar destinado socialmente aos pequenos. 
Não estar na escola é um fato que marca uma criança na nossa sociedade, trazendo grandes 
preocupações aos pais e aos profissionais que trabalham com este público, como os da saúde, 
da ação social, do direito etc. (Kupfer, 2007). 

Françoise Dolto, juntamente com uma equipe de psicanalistas, criou em 1979, também em 
Paris, a Maison Verte.  

Um lugar de encontro e de lazeres para as crianças pequeninas com seus pais. Para uma 
vida social desde o nascimento, para os pais freqüentemente muito isolados diante das 
dificuldades cotidianas que encontram com seus filhos. Nem uma creche, nem um berçário, 
nem um centro de tratamento, mas uma casa em que mães e pais, avôs e avós, amas e 
babás são acolhidos... e onde suas crianças encontram amigos. (Dolto, 2005, p. ) 
No Brasil temos o Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, iniciado em 1981 

por Paulina Rocha, em Recife. Seu propósito é atender a crianças autistas e psicóticas. No 
tratamento com esse tipo de clientela, Paulina Rocha, juntamente com sua equipe, expressa 
que, para o desenvolvimento de um trabalho psicanalítico é fundamental haver: uma instituição 
que funcione de forma coerente com a proposta teórica, uma equipe que forme sua identidade 
teórica e prática e um enquadramento específico propício à análise dos movimentos 
transferenciais (Rocha et al., 2006).  

Em 1988 foi criada a Pré-Escola Terapêutica Lugar de Vida, pelas psicanalistas Lia Grillo, 
Lina Galletti Oliveira e Maria Cristina Kupfer. O Lugar de Vida é uma instituição de atendimento 
terapêutico e educacional para crianças com graves distúrbios. Como em Bonneuil, consideram 
a inclusão escolar necessária às crianças, propondo, a partir daí, a educação terapêutica. A 
educação é vista sob três ângulos terapêuticos: o da inclusão escolar, o da montagem 
institucional e o da dimensão da cultura (Kupfer, 2007). 

Todas essas instituições apontam para um trabalho psicanalítico além do atendimento 
padrão. O atendimento psicanalítico individual não é feito em nenhuma das instituições 
européias. O CPPL e o Lugar de Vida oferecem acompanhamento individual juntamente com 
outras atividades na instituição. A questão da educação enquanto instrumento terapêutico é 
tratada com ênfase pela equipe do Lugar de Vida e de Bonneuil, entretanto perpassa, 
juntamente com a montagem institucional frente à psicose, todas essas instituições. 
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apesar de todo o esforço da criança, acaba sendo um trabalho inoperante no 

que diz respeito à sua entrada no laço social (Di Ciaccia, 2005a; 2005b; 2007).  

É somente a partir da falta que os significantes podem deslizar e a 

linguagem operar. O desejo do Outro, para as crianças, é a bússola que as 

orienta no mundo. Para as crianças psicóticas, contudo, o desejo do Outro 

incide de maneira avassaladora, do qual precisa se proteger. Seus movimentos 

estereotipados, repetitivos, na tentativa de construir uma contenção, não se 

desdobram a outros significantes – “ela se repete, e pronto” (Di Ciaccia, 2005b, 

p. 37). São, portanto, um trabalho a ser repetido indefinidamente e a criança 

fica condenada a tratar o Outro sem descanso, pois as barreiras de separação 

parecem nunca se inscrever (Ribeiro, 2005). Contudo, 

se, de um lado, a criança autista se defende do simbólico, de outro não 

pode existir sem ele, uma vez que é um ser humano, um ser tecido pelo 

simbólico. O recurso a esse funcionamento mínimo do simbólico é 

precisamente o seu trabalho cotidiano. (Di Ciaccia, 2005b, p. 37)  

 Através da compreensão do que é da ordem do sujeito, da estrutura 

subjetiva e do trabalho empreendido diariamente pelas crianças psicóticas, Di 

Ciaccia (2005b) pensou uma prática na qual a oferta de tratamento para elas 

levasse em conta o que está em jogo na estrutura. A teoria da estrutura do 

sujeito, na qual o mesmo não é efeito de sua história, mas do enquadramento 

sobre o qual se constituiu, não se tratando, portanto, de uma teoria do eu ou do 

indivíduo, é o que separa sua prática em instituição de outras práticas 

institucionais também embasadas na psicanálise. Assim, foi fundada por ele a 

Antenne 110, instituição para crianças autistas e psicóticas – trabalho 
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referência neste campo da psicanálise (Guerra, 2005; Freire, 2006; Freire & 

Bastos, 2004; K. Silva, 2006; Ribeiro, 2005; Stevens, 2005; 2007).   

 Di Ciaccia (2005b) tomou os escritos lacanianos sobre a estrutura 

inconsciente, sobre o que se tem em jogo na clínica da psicose e os problemas 

que se apresentam na relação destas crianças com o Outro, como um convite 

a inventar uma nova modalidade de receber a criança, tornando-se seu 

parceiro num trabalho em que a palavra possa fluir e ser acolhida. “Uma 

instituição que deseja estar de acordo com a estrutura do inconsciente deve 

responder às solicitações da estrutura” (Di Ciaccia, 2005a).  

Penso que devemos (...) fabricar uma instituição que dê lugar a uma 

instituição particular para cada caso, para cada sintoma, e que devemos 

nos deixar guiar pela realidade psíquica, feita de linguagem, mais do que 

pela realidade social espacial. É preciso produzir uma instituição tal que 

permita a existência, no interior dela mesma, de tantas instituições 

quantos forem os sujeitos que as habitam. (Stevens, 2007, p. 77) 

Tendo como pressuposto a ética psicanalítica, uma instituição deverá 

abster-se de se estruturar a partir de um valor universal, válido para todos, 

fazendo, ao contrário, valer o particular, o mais singular de cada criança 

(Stevens, 2005). Portanto, precisará orientar seu funcionamento a partir das 

exigências subjetivas (Di Ciaccia, 2007), realçando dois aspectos 

fundamentais: a invenção do sujeito e aquele que se ofertará enquanto parceiro 

das suas criações (Baio, 2007). 

Para isso fez-se necessário que esta nova modalidade de tratamento: 

desse lugar a um Outro que se apresentasse para a criança de maneira faltosa, 

regulada e limitada; fosse, ao mesmo tempo, um lugar de proteção a essa 
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invasão e de aparato à instituição familiar, ali onde foi posta em xeque – não 

para substituí-la em correção, mas para servir como um lugar onde as crianças 

possam tornar seu trabalho mais efetivo; fizesse a diferenciação entre lugar e 

posição, pois é importante que as crianças tenham seu lugar no simbólico 

preservado, visto que enquanto posição estão foracluídas do simbólico, sendo-

lhes uma posição perigosa; tivesse parceiros dispostos a trabalhar junto com 

elas, tomadas sempre uma a uma – somente assim, haveria a possibilidade de 

que algo operasse para elas no simbólico (Di Ciaccia, 2005b). 

O “tratamento do Outro” não implica em refazer o Outro, ou tratar os 

pais, a família. Mas trata-se da mise em place de uma alteridade não 

caprichosa, que não coloque em jogo o enigma do desejo do Outro, já 

que esse enigma, no caso da psicose, já traz consigo uma resposta que 

é uma certeza: “o Outro quer fazer de mim objeto de seu gozo”. (Ribeiro, 

2005, p. 97) 

Deste modo, um encadeamento do trabalho já iniciado pela criança 

poderá ter lugar e, por exemplo, as manipulações que faz do corpo poderão ser 

elevadas ao status de significante e não de mera repetição. Para isso, ao 

analista caberá ser criativo, arriscar-se em seu ato, para ali, onde talvez menos 

espere, onde menos saiba, poder ver produzida uma posição subjetiva 

qualquer – uma ponta de desejo subjetivado nessas crianças. Lembrando que 

assumir o lugar de suposição do saber para elas equivale a encarnar o Outro 

invasivo e perseguidor, sendo, destarte, de todo inoperante nesta clínica. “Pôr-

se em jogo quer dizer assumir, em primeira pessoa, a própria responsabilidade, 

sem reenviá-la ou descarregá-la em um outro” (Di Ciaccia, 2005b, p. 47).  



 
 

88

Ribeiro (2005) ressalta que será sempre necessário deixar que a 

iniciativa do trabalho fique do lado da criança. Ao analista restará a posição de 

presença ausente, dirigindo-se à criança com uma oferta, mas uma oferta sem 

demanda, evitando inclusive dirigir-se diretamente a ela com palavras ou com o 

olhar. “Ao nos substituirmos fazendo-nos parceiros do processo de elaboração 

de cada criança, surtimos o efeito surpreendente de levá-la a encontrar seu 

lugar como sujeito” (Baio, 2007, p. 168).   

Bouillot (2000) refere-se a este lugar como aquele proposto por Lacan 

de secretário do alienado e que, se o analista abstém-se de interpretar, é 

porque é o sujeito psicótico que deverá guiar o trabalho. “Ocupar o lugar do 

secretário remonta a ter atualizado os anais do trabalho solitário que, 

eventualmente, pode ser sustentado pelo psicótico, isto é, sua interpretação 

delirante” (p. 2). 

Para dar curso a este trabalho, Di Ciaccia (2005b) criou uma estratégia 

denominada prática entre vários18 – nome dado por Miller a esta nova 

modalidade de trabalho clínico com crianças autistas e psicóticas, 

desenvolvidas num contexto institucional preciso e que toma como base a 

psicanálise lacaniana sem, contudo, ser feita a utilização do atendimento 

psicanalítico padrão (sessões semanais de atendimento individual). Esta 

prática iniciou-se em 1974 na Antenne, em Bruxelas19. Nasceu de exigências 

impostas pelo caso clínico, tratando-se de uma abordagem para enfrentar 

                                                 
18 Do francês: pratique à plusieurs. 
19 Em 1992 foi criada por Miller a Rede Internacional de Instituições Infantis do Campo 
freudiano – RI3. Nesta rede se reúnem três instituições membros: a Antenne 110, de Bruxelas, 
o Courtil, de Leers-Nord e o Centro Terapêutico e de Pesquisa, de Nonette, além de cinco 
outras instituições membros associadas Todas essas instituições são marcadas por um 
trabalho em transferência à Escola da Causa Freudiana (França) e ao Campo Freudiano. 
Recebem crianças e adolescentes psicóticos ou autistas e têm como referência o ensino de 
Lacan (http://ri2007.champfreudien.org/index.php?nav=204). 
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impasses colocados no tratamento das crianças psicóticas. Atualmente esta 

prática é referência aos analistas brasileiros do campo lacaniano.  

Freire (2006), Freire & Bastos (2004), Guerra (2005), Petri (2003), 

Ribeiro (2005) e K. Silva (2006) citam a prática feita por vários como uma 

estratégia de equipe multiprofissional aplicada à prática institucional 

especialmente com psicóticos. Os técnicos das várias especialidades não se 

completam para formar o todo das disciplinas, assim como nenhum membro da 

equipe detém a palavra final sobre o caso – o que constituiria um saber acerca 

da criança tomada como objeto. Assim, é ofertada ao sujeito a possibilidade de 

produzir um saber sobre si. Todavia, a prática feita por muitos não pode servir 

à desresponsabilização em relação ao caso, criando-se uma “clínica do 

encaminhamento” ao invés de uma “clínica do acolhimento”, deixando-se de 

escutar, diagnosticar a situação, ampliar o campo da queixa e perceber a 

implicação do sujeito. 

Esta prática funciona então na direção oposta àquela de uma equipe 

interdisciplinar, na qual a junção de vários saberes tentaria formar um saber 

completo sobre as patologias da criança. Ao contrário, a prática entre vários é 

uma tentativa de constituir uma equipe que mantenha um lugar de vazio de 

saber (Ribeiro, 2005). 

 Freire (2006) acrescenta ainda que tal montagem tem como objetivo o 

tratamento do Outro, em que se torna acessível à criança a possibilidade de 

circunscrevê-lo, tendo em vista que sua totalidade absoluta pode ser esvaziada 

na dispersão do saber entre os membros da equipe. Assim, propicia “o trabalho 

já realizado de cada sujeito paciente frente à constituição e ao esvaziamento 

desse Outro louco invasivo” (pp. 114-115). Ribeiro (2005) definiu como um 
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espaço de possibilidades, isto que se delineava como um dispositivo 

institucional de trabalho em que algumas condições necessárias ao Outro no 

tratamento das crianças eram colocadas em prática.    

Quatro eixos estruturam esta prática: a parceria de cada membro da 

equipe com a criança – devem apresentar-se frente a ela despidos de sua 

especialidade, com o intuito de promover o trabalho dela; a reunião de equipe, 

em que se fala sobre a criança e ao mesmo tempo se separa do saber obtido 

sobre ela e abre-se espaço para o inesperado, o que a criança ainda poderá 

produzir; a função do responsável terapêutico – ser responsável para que a 

máquina institucional, no que diz respeito àquela criança, possa funcionar, 

preservando sempre um vazio central que faça com que o saber sobre a 

criança, saber objetivante e totalizador, não oblitere as produções da equipe; e 

a referência teórico-clínica – a psicanálise freudo-lacaniana, para a qual o 

saber produzido e elaborado deve se prestar a ser exposto aos pares e não 

suposto sobre a criança (Di Ciaccia, 2005b; 2007).  

Resumindo, temos um modo de tratar a psicose que se utiliza da 

estratégia institucional e da prática entre vários para oferecer uma possibilidade 

de continuidade do trabalho que a criança já realiza, barrando o Outro em sua 

vertente invasiva. São, portanto, muitos a trabalhar em conjunto com a criança, 

a ponto de, quando alguma mudança subjetiva se produz, ser difícil localizar o 

que ou quem a produziu (Kusnierek, 2007). 

Trata-se, portanto, de uma modalidade de trabalho que oferece à 

criança autista a possibilidade – uma possibilidade que tenta 

acompanhar as curvas da estrutura – de se inscrever com um traço, 

ainda que particular a ela, que lhe permita estar o mais inserida possível 
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no laço social, ou seja, em um social que tenha os requisitos próprios à 

humanidade. (Di Ciaccia, 2005b, p. 52) 

Virginio Baio (2007), nos oferece o exemplo das peripécias de Jim, uma 

criança em trabalho e o estabelecimento por ele dos funcionários da equipe 

enquanto seus parceiros: 

Com Béatrice, Jim interessou-se pelos personagens de Walt Disney, 

assinalando as diferenças, as semelhanças, estabelecendo séries. Com 

Gwendoline, Jim passou do interesse pelas imagens de Pinóquio e 

Bambi ao das letras para ler e escrever. Com Danielle, Jim abria o 

dicionário ilustrado em uma página muito precisa, dizendo a palavra no 

lugar da imagem. A Fernando, Jim pedia que escrevesse o que ele dizia. 

Com Chantal, que trabalhava com música, ele procurou as imagens 

ilustrando as canções que acabava de ouvir. Com Françoise, ele 

articulou todo o léxico que já trabalhara nos outros ateliês. Com Yol, ele 

agrupou e seriou as marionetes que pôs diante do espelho, depois olhou 

a si mesmo e a Yol no espelho. E assim por diante com outros da 

equipe... Eis aqui (...) o que constitui, todos os dias, de maneira sempre 

renovada, o que está em jogo no nosso trabalho. (pp. 171-172) 

  Temos, então, uma prática institucional, em equipe, mas dentro de uma 

vertente específica. O trabalho em equipe existe antes de tal prática e continua 

a existir, não coincidindo prática entre vários com o trabalho em equipe.  

Muitos textos têm sido produzidos para responder acerca da questão da 

psicanálise em instituição. Este foi o aspecto tratado em nossa introdução, na 

revisão de literatura – a prática analítica possível em qualquer âmbito, desde 

que o analista aceite arriscar-se em ato e apresentar-se ao sujeito enquanto 
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objeto, agente que convoca para que o sujeito possa fazer o seu trabalho, 

produzindo os significantes que o determinaram enquanto tal (Mira, 2005). 

Nestes casos, como o é a maioria dos estabelecimentos em que 

encontramos psicanalistas, não se trata de uma instituição que funciona a partir 

da teoria psicanalítica, mas locais em que o ato analítico poderá operar. Assim, 

enquanto a instituição sempre visa a um universal, válido para todos, a ética 

psicanalítica impõe o particular, o mais singular de cada caso (Stevens, 2005).  

Antes de ser mais um especialista dentro da instituição, o psicanalista 

precisa representar para o sujeito o desconhecido de seu desejo, aquilo que 

lhe causa na vida – no caso da neurose –, ou se oferecer a acompanhar a 

criança em seu trabalho de contenção do Outro, elevando ao status de 

significante a sua repetição diária – no caso da psicose –, independentemente 

se esteja falando de seus sentimentos, se esteja trabalhando em uma oficina 

de pintura, se esteja fazendo um exercício de matemática. Dentro da 

instituição, o analista estará como um objeto multiuso para as produções 

subjetivas.  

Em todos os casos, trata-se, no final das contas, de colocar em cena o 

dispositivo analítico – situar-se na posição do analista cuja principal implicação 

é dar voz ao que é colocado pelo sujeito, seguindo os caminhos delineados 

pela estrutura. De tal arte, um tratamento poderá se dar em qualquer espaço 

em que um sujeito encontre um analista para lhe escutar – seja este um 

consultório particular, uma instituição pensada psicanaliticamente, uma 

instituição multidisciplinar, ou ainda, durante as férias, em uma caminhada 

pelas montanhas (Freud, 1893-95/2004).      
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Caminante, son tus huellas 

el camino, y nada más; 

caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

Al andar se hace camino, 

y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar. 

Caminante, no hay camino, 

sino estelas en la mar. 

(António Machado, Proverbios y 

cantares XXIX, 1973, p. 158)20 

 

 Neste trabalho, partimos da indagação acerca do lugar do psicanalista 

de crianças na instituição. Tal questão fundou-se na prática como psicóloga na 

Clínica Heitor Carrilho e teve como referência teórica a psicanálise lacaniana 

orientada por Miller. Buscando responder este questionamento, demos curso a 

uma revisão de literatura sobre o tema, que nos trouxe respostas para o que 

buscávamos: a prática psicanalítica com crianças pode acontecer em um 

espaço diferente do atendimento clínico padrão, para isso o analista precisará 

pôr em ação o dispositivo analítico, que não leva em conta o espaço físico, mas 

a relação estabelecida com o sujeito que encontra e com os sintomas que se 

apresentam.  

                                                 
20 Caminhante, são teus rastros / o caminho, e nada mais; / caminhante, não há caminho, / faz-
se caminho ao andar. / Ao andar faz-se o caminho, / e ao olhar-se para trás / vê-se a trilha que 
jamais / se há de voltar a pisar. / Caminhante, não há caminho, / somente sulcos no mar. 



 
 

94

 O que se destacou então foi uma produção a respeito da psicanálise em 

instituição multiprofissional baseada na experiência com a psicose. Apesar de, 

em nosso trabalho diário, estarmos vivenciando a enorme demanda de 

atendimento para crianças neuróticas – elas habitam o espaço da instituição 

em questão, demandando tratamento. Mas, por que a literatura não dava conta 

deste fenômeno? Não haveria diferenças entre a direção do tratamento na 

neurose e na psicose?   

 Naquele momento nos deparamos com Stevens (1996) que nos dizia 

que sim, havia uma diferença. Na neurose tínhamos um sujeito constituído e na 

psicose precisávamos trabalhar auxiliando que tal sujeito pudesse se constituir 

de maneira mais efetiva. Entretanto ainda não justificava o que havíamos 

encontrado.   

 Por apostarmos que a distinção colocada por Stevens repercutiria no 

tratamento proposto em cada uma das clínicas, lançamo-nos a seguinte 

questão: Quais as especificidades e diferenças da clínica psicanalítica com 

crianças neuróticas e psicóticas e suas conseqüências para a direção do 

tratamento? 

Empreendemos um percurso acerca da constituição e estruturação 

psíquica em Freud e Lacan. No ensejo de responder sobre as diferenças na 

direção do tratamento, estudamos o que se passa em cada uma dessas 

clínicas e com o que está às voltas o sujeito que assim se estruturou. De tal 

forma, evidenciou-se que para a psicanálise o sujeito é soberano, é a ele que 

está direcionada a visada do analista. Isso levou-nos novamente a questionar 

sobre o caminho percorrido, pois se a clínica do sujeito é decisiva para se dizer 

que ali algo de analítico teve lugar, por que tratar da neurose e da psicose em 
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separado? E então pudemos apreender como a teoria psicanalítica se faz na 

contramão, no depois.  

 O psicanalista, parafraseando Alberto Caeiro (Pessoa, 1994), não se 

preocupa com o que está para além da curva da estrada. Sempre, só no 

depois, pode olhar para o que passou e empreender alguma construção e 

leitura teórica. 

Há beleza bastante em estar aqui e não noutra parte qualquer. / Se há 

alguém para além da curva da estrada, / Esses que se preocupem com 

o que há para além da curva da estrada. / Essa é que é a estrada para 

eles. / Se nós tivermos que chegar lá, quando lá chegarmos saberemos. 

/ Por ora só sabemos que lá não estamos. (p. 129) 

      Ao dar voz aos pacientes que recebia em seu consultório, Freud 

aprendeu com eles o dispositivo que possibilitava escutá-los. A psicanálise tida 

como uma cura pela palavra, sem manuseio do paciente pelo médico, foi uma 

construção das primeiras analisantes de Breuer e Freud – Anna O. e Emmy 

von N. (Breuer & Freud, 1893-1895/2004). Freud elevou tais critérios impostos 

por essas pacientes a regras técnicas que ganharam destaque na prática 

freudiana. Isso só teve lugar devido à sua particular postura de aprender com 

cada caso.  

Para ele, se o analista não abre mão de suas expectativas frente à 

escuta de cada paciente, corre o risco de encontrar apenas o que já sabia: “o 

êxito (...) se assegura melhor quando se procede como ao acaso, se deixa 

surpreender pelas suas viradas, abordando-as cada vez com ingenuidade e 

sem premissas” (Freud, 1912b/2004, p. 114). Indicava também tal postura aos 

analisantes: “demando-lhes que aprendam em sua própria pessoa e lhes 
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asseguro que dessa maneira averiguarão mais coisas, e de maior valor, do que 

poderia dizer-lhes toda a bibliografia psicanalítica” (Freud, 1912b/2004, p. 119).    

 A clínica da neurose indicou-lhe o manejo necessário para que o 

inconsciente pudesse advir; ensinou-lhe sobre uma constituição psíquica que, 

nas dificuldades atuais levadas para o tratamento, remetia aos primórdios da 

vida de cada um, estruturando-se numa trama com um determinado enquadre 

envolvendo as vivências da infância na relação com os pais e com os mais 

próximos.   

 A clínica da psicose ensinou especialmente a Lacan sobre sua condução 

no tratamento, com a qual pôde constatar que, para dar a palavra ao sujeito, 

visando-o, o enquadre da neurose não cabia bem. Foi a escuta aos sujeitos 

psicóticos que pôde indicar-lhe que caminho seria esse, o que se passava com 

sua subjetividade, sobre que trama estavam constituídos e encontravam os 

tropeços no caminho. 

 Como ressalta Miller (1997), “descobertas ocorrem na psicanálise se 

acreditarmos no que dizem nossos pacientes” (p.249). A postura analítica de 

Freud e Lacan, portanto, lhes permitiu escutar que quando se visa o sujeito, a 

resposta dada na neurose e aquela dada na psicose são bastante diferentes e 

impõem ao analista que a direção da análise precisará ser distinta. 

Construíram, então, a partir da clínica, o enquadre necessário para o 

tratamento da neurose e da psicose, sem, contudo, deixar de frisar a 

importância da escuta do inconsciente, que deveria vir à frente de qualquer 

norma técnica. Assim sendo, justificamos o que nos levou aos seus escritos e 

tornou necessário um percurso pela neurose e pela psicose: aprender com eles 



 
 

97

sobre estas estruturas sem, contudo, deixar de considerar a especificidade de 

cada caso que nos chega. Estamos, portanto, sempre avisados de que: 

O saber referencial do analista – saber acerca da estrutura, da teoria 

que permite que ele conduza uma análise – vai ao encontro dos 

significantes de um sujeito. Do saber textual assim produzido poderá 

advir um ganho de saber referencial. Cabe ao analista, se ele o é, não 

fazer do saber referencial um obstáculo à escuta e permitir que esta o 

vivifique. (Pequeno, 2000, p. 7) 

Foi, justamente, na junção da prática na Heitor Carrilho com a escolha 

teórica pela psicanálise que nos lançamos a dar conta, no depois, de uma 

questão que surgiu do trabalho clínico diário e que, em face à produção teórica 

existente, deixava ainda uma interrogação. 

A prática na Heitor Carrilho está bastante distante de se constituir 

enquanto um dispositivo institucional guiado pela psicanálise para tratar das 

crianças psicóticas. Contudo, foi numa decisão própria, enquanto analista, que 

pudemos tomar cada criança em trabalho, tanto na clínica da neurose quanto 

da psicose. Aqui relatamos um pouco do que, em alguns momentos, operou 

quando pudemos nos posicionar em conformidade ao que era produzido pelo 

sujeito – de forma a lhe relançar à sua produção, impulsionando-o ao trabalho. 

Lembramos que, em uma instituição, somos o tempo todo o psicólogo da 

instituição, mas, enquanto analistas, só poderemos reconhecer tal lugar, para 

cada caso, num depois. Quando vemos os efeitos produzidos pelo trabalho 

com o sujeito é que podemos dizer se ali ele encontrou um analista.  

Neste percurso, entramos em contato com trabalhos de psicanalistas 

acerca de um modo distinto de funcionamento institucional para tratar da 
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psicose. Aos escolhermos a orientação da psicanálise milleriana, fomos 

guiados às produções de Antônio Di Ciaccia, com a prática entre vários, 

juntamente com outros psicanalistas que partilham da mesma orientação 

teórica. 

Agora nos sentimos em dívida perante os outros autores psicanalistas 

que trabalharam incansavelmente no que diz respeito ao tratamento 

institucional de crianças psicóticas. Entretanto precisamos tecer um recorte 

para que nossa dissertação seguisse um rumo teórico lógico e claro e não nos 

perdêssemos nas diferenças que cada segmento da psicanálise lacaniana 

pode apresentar. Sentimos inclusive falta de um trabalho que apresentasse 

todas essas práticas, com suas especificidades e diferenças. Infelizmente (mas 

ao mesmo tempo ordenador) o percurso de uma dissertação nos impõe certos 

limites. Renata Petri (2003) faz um levantamento acerca de quatro das 

instituições que já citamos aqui: Bonneuil, Antenne 110, Courtil e o Lugar de 

Vida. Deixamos, então, sua referência ao leitor interessado e ainda a indicação 

de uma possibilidade para novos trabalhos para aqueles que desejarem se 

debruçar sobre o tema.  

No que diz respeito às construções teóricas com as quais trabalhamos, 

percebemos as diferenças nas concepções de como se constitui o Outro para o 

sujeito. Supor que a constituição do Outro faz parte de uma construção 

subjetiva de cada um tem implicações éticas que levam a um direcionamento 

específico do trabalho clínico. Tal processo fez, inclusive, com que o trabalho 

encontrasse sua bússola norteadora. Contudo, abriram-se, para nós, algumas 

questões ainda não respondidas.  
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Deixamos, portanto, destacado que diferentemente do que encontramos 

nos tempos do Édipo, infinitamente esmiuçados pelos psicanalistas, a 

formação do Outro para o sujeito nos remete a novas possibilidades de 

trabalho. Quais os tempos em que o Outro se forma? Como se dá sua 

instituição pelo sujeito (que faz inclusive com que tal instauração não possa ser 

lida num viés de causa e conseqüência do que se passa no relacionamento 

com os pais, havendo uma distância entre o que funciona do lado dos pais e o 

que opera do lado da criança)? Um pouco do que pudemos trabalhar sobre 

isso se encontra de maneira explícita no primeiro capítulo, mas nos 

acompanhou durante todo o trabalho. Todavia, consideramos que aí deixamos 

abertos questionamentos que demandam uma continuidade à nossa 

elaboração e construção teórica. Temos em vista que é na leitura do que se 

passa neste âmbito que podemos encontrar as maiores implicações para a 

direção do tratamento – tanto na psicose, quanto na neurose. 

 

Agora sim, é chegado o momento de concluir, momento de finalização 

de um trabalho que se fez de uma questão proposta há dois anos. Tal 

momento não se equivale ao cessar do trabalho de elaboração – este, 

certamente, continuará. Mas, agora, com o ponto final, uma produção se 

destaca. Esta teve início, meio e fim. Incompleta como haveria de ser. 
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