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RESUMO: 

 

A partir de um caso clínico cuja queixa era uma severa “indisciplina escolar”, este 

trabalho interrogou quando a indisciplina pode ser um sintoma. Para responder a questão 

analisamos o conceito de sintoma na perspectiva freudo-lacaneana, e suas articulações 

com o tema da “indisciplina escolar”. Utilizou-se o método teórico-clínico, no qual a 

construção do caso dialoga com os textos psicanalíticos reatualizando as questões sobre 

o tema. Empreendemos uma análise histórica da construção do mecanismo disciplinar 

através das obras de Foucault (1987; 1996), Deleuze (1988; 1992) e comentadores que 

apontou o caráter datado e não natural dessa produção discursiva nomeada “indisciplina 

escolar”, revelando que a queixa de indisciplina nasce de um discurso social que impõe a 

ideia de que o aprender depende da disciplina. No entanto, esse ideário possui uma fenda, 

pois algo sempre escapa ao disciplinamento. A resposta do social ao que escapa constitui 

a queixa de indisciplina, que pode ser tomada como um sintoma social. A cada criança 

cabe encontrar sua resposta frente a esse discurso, e a mesma define o caráter sintomático, 

ou não, da mesma. Percorremos o conceito de sintoma e seus desdobramentos na clínica 

com a criança nos ensinos de Freud e Lacan. A leitura de Freud mostrou que o sintoma é 

o resultado de um trabalho psíquico que substitui uma representação recalcada e ligada a 

uma satisfação sexual insuportável, constituindo uma solução para que a criança possa 

lidar com a castração e com as interdições impostas pelo social. A releitura da obra 

freudiana empreendida por Lacan coloca o assento no caráter de trabalho psíquico 

empreendido pelo falante com o seu sintoma, na medida em que lhe permite fazer laço 

com o social. Analisar, a cada caso, a posição ocupada pelo sujeito frente à queixa de 

indisciplina permite abrir as vias para o trabalho com a mesma. Se a indisciplina é a 

resposta do sujeito frente ao Outro social, a partir da psicanálise trata-se de ofertar uma 

escuta que permita resignificar essa resposta. Elucidar o caráter sintomático, ou não, das 

atitudes consideradas indisciplinadas convoca à análise da singularidade implicada na 

resposta de cada criança, a sua subjetividade. 

 

Palavras chave: psicanálise; sintoma; disciplina escolar; educação; método teórico-

clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT: 

From a clinical case reporting a severe “scholarship indiscipline”, this work questioned 

how the indiscipline can be a symptom. To answer the question, it was analyzed the 

symptom concept from the Freudian-lacaneana perspective and theirs connections with 

“scholarship indiscipline” subject. The research used a theoretical and clinical method, to 

show the connection between the case development and the psychoanalytic publications 

reviewing questions on the subject. It was undertook a historical analysis of the 

construction of disciplinary mechanism through the works of Foucault (1987, 1996), 

Deleuze (1988; 1992) and commentators. This historical analysis showed a dated and 

unnatural character of this discursive production named “scholarship indiscipline”, 

revealing the indiscipline complaint comes from a social speech that imposes the idea that 

learning depends on the discipline. However, this idea type has a flaw, because always 

something escapes disciplining. The social answer to the escape is the complaint of 

indiscipline, which can be taken as a social symptom. Each child should find an answer 

to this speech and define the symptomatic character, or not, from itself. It was evaluated 

the symptom and its consequences in the clinic with the child in the Freud and Lacan 

teachings. The Freud view showed the symptom is the answer to a psychic work, 

replacing a repressed representation linked to an unbearable sexual dissatisfaction, 
providing a solution for the child to deal with castration and with the imposed social 

restrictions. A review of Freud's work undertaken by Lacan emphasizes the psychological 

work characteristics undertaken by the speaker with its symptom by the link with the 

social aspect. To analyze, in each case, the position occupied by the patient of a complaint 

against the indiscipline can open the way to work with it. If the discipline is the answer 

of the subject towards the Other social, from psychoanalysis it is offering a help that 

allows reframe this response. Elucidating the symptomatic character, or not, from 

attitudes considered undisciplined, calls for the analysis of uniqueness involved in the 

response of each child, their subjectivity. 

 

Keywords: psychoanalysis, symptom, scholarship symptom, education, theoretical and 

clinical method 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO:   

 

INTRODUÇÃO     9-27  

Capitulo I -  A disciplina escolar através dos tempos                    28-48 

               I.I - Sociedade disciplina 28-39 

               I.II - Da sociedade disciplinar à sociedade do controle 39-43 

               I.III- A sociedade atual e o furo na educação 43-48 

Capitulo II: O sintoma na obra de Freud e seus desdobramentos  

na clínica com crianças                                                                               

49-78 

II.I – O sintoma como conflito psíquico (obras anteriores a 1900).                                                              

 

50-54 

           II.II- O sintoma como solução de compromisso (obras entre 1900 e                          

1920) 

54-66 

            II.III – O sintoma como satisfação pulsional  

(obras escritas após 1920) 

66-72 

II.IV – Apontamentos sobre o sintoma freudiano na clínica com 

criança na atualidade. 

 

72-78 

Capitulo III - conceito de sintoma na obra de Lacan e seus desdobramentos 

na clínica com crianças. 

 

79 – 108 

            III.I – O sintoma como metáfora 80 -98 



 
 

III.II – O sintoma como prática de gozo 98 – 103 

            III-III - Apontamentos sobre o sintoma lacaniano 

 na clínica com crianças 

 

103 – 107 

IV - Tecendo amarrações entre a indisciplina e o sintoma infantil 108-118 

Considerações finais: 

 

119-123 

Referências Bibliográficas  124-140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

INTRODUÇÃO 

Escrever esta pesquisa me coagiu a pegar as peças do quebra cabeça da minha 

trajetória acadêmica e profissional e ir montando-as, reatualizando o passado, fazendo 

recortes no tempo, articulando momentos significativos harmonizados em vivências e 

práticas. 

Desta montagem surgiu o questionamento acerca do caso de uma criança de seis 

anos trazida à terapia pela mãe e pela professora com a queixa de severa “indisciplina 

escolar1”. Esta inquietação, me fez querer beber na teoria para matar a sede que a clínica 

nos impõe, pois a psicanálise produz um saber que inclui e implica um não saber. 

Quando fui procurada, José2 estava com seis anos e cursava o primeiro ano do 

ensino fundamental em uma escola católica tradicional. Lá era considerado o menino mais 

“indisciplinado” da escola. 

No relato da mãe e da professora, ele era um “capeta” e elas não sabiam o que 

fazer para amenizar sua “indisciplina”. Relataram ser o menino mais indisciplinado da 

escola. Bagunçava a aula de todas as maneiras, não respeitando os professores, 

coordenadores e muito menos os colegas. Destruía material, ria sem parar quando a 

professora explicava a lição, gritava, apelidava os colegas, não fazia as tarefas exigidas, 

riscava todo o quadro, reagia com palavrões às observações da professora e dos colegas, 

atirando mesas, cadeiras e material escolar no chão. Apontava o lápis para a ponta ficar 

bem fininha e “furar” os colegas, entre vários outros “atos indisciplinados”. 

A professora chegou a relatar que todos os colegas tinham medo dele, e ele era 

                                                             
1 O termo “indisciplina escolar” encontra-se entre aspas em todo o texto por ele ser uma produção discursiva 

de caráter datado e não natural. Como aponta Ariès (1981/1978), a disciplina escolar nem sempre existiu; 

antes do século XV os professores não se interessavam em disciplinar o comportamento de seus alunos. 

Após esta data se desenvolveu um sistema disciplinar rigoroso, através de humilhações e violência, que foi 

se tornando cada vez mais intransigente até o século XVII e ao longo dos séculos foi se modificando. Isso 

mostra que o conceito de disciplina e sua contra face, a “indisciplina”, é uma criação cultural, não estática, 

uniforme e muito menos universal, mas sim, uma construção social. 
2 Nome fictício. 
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chamado pelos mesmos, e até pela equipe pedagógica, de capeta.  

José foi fruto de uma relação fortuita entre os pais. Morava com a mãe, os avós 

maternos e um tio, mas encontrava-se com o pai e os familiares do mesmo regularmente. 

O pai relata que a mãe, desde a gestação, reclamava muito da criança; dizia que a 

gravidez era horrível, que o bebê chutava demais, dava muito trabalho, que sozinha ela 

não iria aguentar, o que o fez levá-la para sua casa no fim da gravidez para dar-lhe 

assistência no período pré-natal e pós-natal, porém a convivência tornou-se insustentável, 

pois, segundo ele, ela queria mandar em tudo que ocorria na casa. 

Relata, ainda, que desde o nascimento de José a mãe da criança fazia com que o 

filho chamasse a atenção dele, sempre de forma negativa. Quando José ainda era um bebê 

e ainda não falava, ela mesma discursava sobre os “problemas” do filho e dizia que 

deveriam morar juntos. O pai afirma que para se afastar das cobranças da mãe acabava 

afastando-se do filho, e via que José era obrigado a tentar chamar ainda mais sua atenção. 

Chegou a dizer que sabia que a relação entre os três era um ciclo vicioso, quanto mais ele 

tentava se afastar da mãe, mais ela “azucrinava” o filho. 

No discurso de José, a figura do avô, com quem morava, aparece como um 

alcoólatra que, muitas vezes, sob efeito de álcool, falava palavrões, chamava sua mãe de 

prostituta e espancava sua avó. Quando o efeito passava o cobria de mimos e presentes, 

dizendo que só ele era importante em sua vida, pois eles eram iguais: “inabaláveis e 

fortes”.  

 Muito apegado à mãe, José só dormia agarrado nela, só tomava banho se fosse 

com ela. Nos finais de semana, quando a mesma ia para casa de um namorado, ele não 

comia, não dormia direito e não tomava banho. Os avós tentavam comprá-lo com milhões 

de presentes, mas o menino não cedia e, muitas vezes, ainda apresentava sintomas físicos, 

como febre, por exemplo. 
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A avó era muito submissa ao menino, que mandava e desmandava na mesma. Nos 

relatos de José, de sua mãe e até mesmo da própria avó ficava claro que ela não media 

esforços para realizar todos os desejos da criança, chegando a estar acamada e muito 

doente e, ainda assim, se levantar para lhe fazer um pudim, porque ele disse que não 

comeria o almoço.  

Já em relação ao pai, José sempre relatava que gostava muito dele, mas que eles 

não ficavam muito juntos, pois em companhia da mãe sempre havia discussões e na 

presença dos avós paternos estes falavam mal de sua mãe e ele se irritava, não falando 

mais com ninguém até voltar para a casa da mãe. Quando questionado por que ele não 

falava mais com ninguém, respondeu que “as pessoas têm que aprender a ter respeito, que 

não se pode falar mal de uma mãe na frente de seu filho”. 

A mãe, em um de seus relatos, expõe que o menino a sufocava e ela queria tempo 

para si mesma, o que a fez colocá-lo na escola muito cedo. Relata que ele chorava muito, 

“mas ela precisava deixá-lo, então deixava”. Diz ainda que este choro perdurou até os três 

anos e meio de idade, depois os outros é que choravam pelas “coisas que ele aprontava”. 

A primeira vez que ele foi ao consultório disse que já sabia que eu era uma bruxa. 

Que ele já havia ouvido muito falar de mim, que sabia que eu descobria tudo sobre a 

criança, depois contava aos pais e modificava-as com bruxaria, mas que eu podia “tirar o 

meu cavalinho da chuva” que não ia mudá-lo, e que eu ia querer esquecer o dia em que 

eu o conheci.  

Disse-lhe, então, que não era bruxa; e que tudo o que conversássemos ali mesmo 

ficaria e não seria dito nada a ninguém. Principalmente, que eu não pretendia mudar nada 

nele. Ai ele me disse: “Tá bom, eu sei, você tá aqui para eu falar e você correr para falar 

para os outros e eles rirem de mim, para minha mãe saber tudo de mim e não querer nem 

dormir mais comigo, eu não sou bobo não. Você sabia que eu posso fazer com você pior 

do que João e Maria fizeram com a bruxa má?” 
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Então lhe perguntei se ele acreditava que também poderíamos escrever nossa 

própria história, como João e Maria, e ele respondeu que há muito tempo escrevia a dele, 

mas não iria falar sobre isso e novamente me chamou de bruxa. Propus que falássemos 

da história de João e Maria e da bruxa. Ele ficou muito bravo e disse: “mais eu não sou 

eles, eu não fui abandonado pelos meus pais na floresta. Minha mãe me ama”. E 

rapidamente, mudando de assunto, pegou dois bonecos e me perguntou se eu sabia lutar. 

Antes que eu pudesse responder ele disse: “deixa que eu te ensino”.  

Assim, ele foi me “ensinando”, durante dois anos e meio, o grande enigma que 

era “ser José” e foi significando e resignificando aquela queixa inicial da mãe (de 

indisciplina), entre muitas outras coisas atreladas a ela que se “manifestavam” por não 

poderem ser ditas. 

No consultório fomos, aos poucos, estabelecendo um lugar para que ele pudesse 

falar de suas dificuldades, de seus problemas, de sua “indisciplina”, mas também de suas 

fantasias e de seus sonhos. Estava ofertado, ali, um espaço para um menino que não sabia 

ao certo qual era o seu lugar na família, na escola e no desejo dos pais. 

Um ano após o início do atendimento, ele começou a me relatar que sonhava que 

era um grande samurai e me pediu para, a partir de então, chamá-lo de Samurai Jack. 

Perguntei-lhe por que ele queria ser este samurai, e ele relatou que este herói era um 

grande guerreiro que foi parar no futuro e teve que enfrentar vários obstáculos para 

conseguir voltar ao passado e desfazer o futuro terrível que um tirano governante tinha 

produzido na humanidade. 

Pergunto-lhe se ele também conhecia algum tirano e ele respondeu que não, mas 

que se fosse o samurai seria amado e respeitado por todos, e com o poder da espada 

mágica que o samurai possuía ele poderia fazer o que quisesse, mudaria o mundo e tudo 

seria bom. Nesta fala percebemos a diferença dos seus atos e de seus anseios: ele era um 

menino “indisciplinado” e muitas vezes odiado em sua escola, mas o que ele queria era 
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ser amado e respeitado. Assim, ele era visto e agia como o “vilão”, mas sonhava em ser 

o mocinho. 

Este caso apresenta muitos aspectos a serem abordados, mas o que gostaria de 

salientar neste momento é a construção subjetiva que se apresenta em edificação na 

clínica com esta criança, através do acolhimento de seus sintomas e fantasias, 

possibilitando-o (re)significar sua história. 

O caso de José nos mostra o quanto a questão da “indisciplina” relatada como 

queixa inicial da mãe aparece extremamente imbricada à questão articulada ao próprio 

processo de subjetivação da criança. Neste sentido nos perguntamos: seria a indisciplina 

um sintoma, neste caso, e não apenas um impasse educacional?  

Se Faz importante apontar que esta dissertação aborda o tema da “indisciplina” a 

partir de uma análise singular, através do sofrimento individual de uma criança, porém 

este não é o único modo de abordar a questão. 

Aquino (2011); Ledo (2009); M. A. Pereira (2009); Szenzuck (2004) 

empreenderam pesquisas de revisão de literatura sobre a “indisciplina escolar”, e todos 

apontam que, em sua maioria, as pesquisas feitas no Brasil apresentam caráter prático-

prescritivo, o que mostra a necessidade de mais pesquisas de caráter analítico. Além disso, 

os autores expõem que embora atualmente exista vasta bibliografia sobre o tema não há 

um diálogo entre elas, o que provoca a disseminação de ideias dogmáticas que, muitas 

vezes, não fazem o campo avançar, procurando apenas um enquadramento dos culpados 

e uma normatização da criança. Os autores ainda denunciam a visão de caráter unilateral 

do fenômeno, mostrando que é um erro acreditar que se possa explicar o fenômeno da 

“indisciplina” tendo em vista apenas um dos aspectos que o condiciona.  

Neste sentido, apontam um excesso de “psicologismo” e uma espécie de “caça às 

bruxas” no intuito de encontrar culpados, ao invés de achar soluções para o problema em 

questão. Isto mostra o quanto o tema da “indisciplina” é escorregadio, podendo-se 



14 
 

facilmente cair em reducionismos psicológicos ou sociológicos, ou mesmo em um 

monismo ingênuo, em que, sob a aparência de descrever o real, acaba-se o normatizando. 

O caso de José, exposto acima, é paradigmático: a mãe culpava a escola e o pai de serem 

omissos com a criança. A escola culpava a má criação dada pela mãe e sua família. E a 

criança ficava perdida entre tantas explicações “psicológicas” proferidas a seu respeito. 

Estava em jogo ai uma série de discursos que tentavam “explicar” o comportamento de 

José, sem, no entanto, analisá-lo em sua singularidade.  

Aquino (1996) denuncia, também, que a temática da indisciplina vem sendo 

bastante estudada, porém, não há um consenso sobre a sua conceitualização sendo o tema 

muitas vezes “superficialmente debatido”, com análises que expressam um discurso 

dogmático, carregado de opiniões de senso comum, muitas vezes sem nenhuma base 

empírica, buscando apenas suprimir a indisciplina a qualquer custo, no intuito de 

normatizar o espaço escolar. 

Aquino (1996; 2003) e Vasconcelos (1998) altercam que a “indisciplina” há muito 

deixou de ser um evento esporádico e particular no cotidiano das escolas brasileiras, tendo 

se tornado um dos maiores obstáculos pedagógicos, que vem inquietando os educadores, 

na busca de formas apropriadas de entender e administrá-la, ultrapassando, hoje, o âmbito 

estritamente didático-pedagógico, mostrando-se como um problema interdisciplinar. 

Os autores ainda apontam que, ao longo da história e mesmo atualmente, a prática 

escolar é dirigida a um aluno ideal e descontextualizado. Deste modo, tudo o que foge à 

norma é visto como algo a ser detido e normatizado, no intuito de haver uma harmonia 

ideal na educação. Porém, tal prática provoca um desencontro vivido por alunos reais, 

cujas atitudes e desempenhos estão em desacordo com aquelas pensadas para alunos 

ideais.  

A partir desta breve explanação geral, se faz importante apresentar as diversas 

correntes que trabalham a indisciplina, visto que o modo pelo qual se compreende a 



15 
 

“indisciplina” ocasiona uma serie de implicações à prática pedagógica e à forma de lidar 

com o aluno. 

Szenczuk (2004) em sua dissertação de mestrado, (In)disciplina escolar: um 

estudo da produção discente nos programas de pós-graduação em educação: (1981-

2001), produziu um mapeamento da produção de trabalhos sobre “indisciplina” a partir 

de uma ampla revisão bibliográfica realizada num conjunto relevante de livros, artigos e 

relatos de pesquisa sobre a temática, e os separou em cinco categorias.  

A primeira aponta os trabalhos que abordam a questão da “indisciplina” a partir 

das relações professor-aluno. Nesse conjunto foram elencados trabalhos que abordam a 

questão da “indisciplina” do ponto de vista específico das relações professor-aluno e estão 

essencialmente centrados em explicações psicológicas, que veem a “indisciplina” 

intimamente relacionada à construção autônoma da noção de regra; atribuem grande valor 

às relações interpessoais, privilegiando a dimensão psicossocial da “indisciplina” 

relacionando-a à necessidade de equilíbrio do eu, seja do ponto de vista das relações 

consigo mesmo, seja na relação com os outros. Nessa perspectiva, o ambiente escolar 

deve possibilitar, desde o início da escolarização, o desenvolvimento da cooperatividade 

como meio de se efetivar, nos alunos, uma formação cidadã, autônoma, moral e 

intelectual.  

A segunda categoria aborda os trabalhos que fazem a leitura da “indisciplina” 

ligada à relação família-escola. Nesta perspectiva há um discurso culpabilizante, 

apontando uma série de fatores "anormais" que interferem no trabalho da instituição 

escolar gerando “indisciplina”. Esta culpa recai, de maneira geral, sobre as condições 

sócio-econômicas que caracterizam a sociedade brasileira hoje e, dentro dessa linha de 

pensamento, a família acaba por arcar com boa parte desta "culpa". Em tal perspectiva 

acredita-se que a falta de imposição de limites na educação das crianças pelos pais tem 

gerado muitos problemas na sociedade, inclusive a “indisciplina escolar”. Tais ideias vêm 
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crescendo principalmente pela ampla divulgação da mídia e pela proliferação de 

“manuais” para pais de como disciplinar seus filhos.  

A terceira categoria apresenta os trabalhos que colocam na relação escola-

sociedade o foco do debate sobre a “indisciplina”. Predominantemente embasados na 

leitura foucaultiana3 acerca do mecanismo disciplinar, são analisados os mecanismos de 

sujeição (controle) e disciplinamento (vigilância) que se ativaram, particularmente na 

Idade Moderna, em relação ao uso e à disposição dos espaços, nos quais o poder atinge, 

ao mesmo tempo, um objetivo econômico e político. Esta perspectiva aponta que o 

problema central do ensino está nos pilares da instituição escolar e em seus instrumentos 

pedagógicos; a escola “fabricaria” a individualidade enquadrada, programada, adestrada, 

sujeitada a programas preestabelecidos, a exercícios impostos e regularmente 

institucionalizados. A partir dessas práticas, os discursos e normas disciplinares 

institucionais vão se inscrevendo na interioridade dos indivíduos, modelando suas 

subjetividades.  

Na quarta categoria ordenam-se os trabalhos que analisam a temática da 

“indisciplina” sob a perspectiva histórica. Nesta perspectiva o objetivo principal é 

conhecer as transformações ocorridas nas práticas disciplinares ao longo de determinado 

período da história, a partir de diferentes fontes. Tais trabalhos podem oferecer 

contribuições significativas para o entendimento de questões que têm sido centro de 

preocupação dos educadores na atualidade e que podem ser mais bem situadas quando 

historicizadas. Para a autora, infelizmente, tal perspectiva é muito escassa no Brasil. 

Como quinta e última categoria encontram-se os trabalhos que examinam a 

“indisciplina” a partir da organização do trabalho escolar. Tal perspectiva mostra a 

necessária ruptura dos velhos valores (professores autoritários, detentores do poder) para 

                                                             
3 Tal abordagem será trabalhada no primeiro capítulo na análise histórica da disciplina.  
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a adoção de novas formas que, ao mesmo tempo em que não retiram a autoridade do 

professor, tornam as aulas um espaço de diálogo e produção do conhecimento. A ação do 

professor deve ater-se ao seu campo de conhecimento e suas regras particulares de 

funcionamento. Por meio dela, pode-se fundar e/ou resgatar a moralidade discente na 

medida em que o trabalho do conhecimento pressupõe a observância de regras, de 

semelhanças e diferenças, de regularidades e exceções. Destaca-se a importância em 

delimitar os papéis na relação de ensino e aprendizagem, na qual o papel do professor é 

visto tendo como base o conhecimento, através da reinvenção dos conteúdos e das 

metodologias que culminariam na reinvenção da relação com o aluno num movimento 

contínuo. 

Já M. A. Pereira (2009) em sua dissertação de mestrado, Indisciplina escolar: 

concepções dos professores e relações com a formação docente, empreendeu uma revisão 

de literatura na qual apresenta o tema sob diversas perspectivas teórico-acadêmicas: 

sociológica, pedagógica e psicológica (cognitivista, comportamentalista, sócio-histórica 

e psicanalítica).  

Segundo a autora a abordagem sociológica baseia-se nas ideias de Durkheim e de 

Marx. Para Durkheim a educação perpetua e reforça as homogeneidades, buscando fixar 

nas crianças certas similitudes desejadas pela vida em sociedade. A disciplina é vista, 

assim, como representante da moralidade que prepara o sujeito para a vida adulta. Já a 

teoria de Marx denuncia que a ordem dominante da escola força a legitimação de um 

ordenamento, através da transmissão da cultura dominante, por meio das práticas 

pedagógicas que revelam a violência simbólica imposta por um poder arbitrário das 

classes dominantes sobre as classes populares. Deste modo, segundo a autora, a 

abordagem sociológica crê que a ordem dominante da escola, influenciada pela ordem de 

dominação da sociedade, faz a disciplina moral da classe se tornar a disciplina do corpo 

social, por meio de uma prática imposta e autoritária que perpetua um arbitrário cultural 
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de ideologias da classe dominante e reforça homogeneidades para facilitar o controle dos 

corpos.  

Na abordagem pedagógica a autora pontua que a “indisciplina” é gerada pela 

própria escola que não consegue aceitar a presença do novo indivíduo histórico, com 

demandas e valores diferentes, uma vez que ela está despreparada para absorvê-lo 

plenamente, visto que está preparada apenas para lidar com a ilusão de um aluno ideal. 

A autora coloca que já a abordagem psicológica apresenta o enfoque da 

“indisciplina” relacionado à criança em seu desenvolvimento cognitivo, comportamental 

e psíquico que promove a aprendizagem de conteúdos e condutas. Tal abordagem é 

apresentada em quatro perspectivas. A primeira perspectiva é a comportamental que 

busca uma normatização do aluno através da correção da “indisciplina” por modelagem 

ou reforço. Desta forma a indisciplina é vista como um comportamento indesejável que 

precisa ser eliminado. A segunda perspectiva é a cognitivista, baseada nas ideias de 

Piaget. Esta perspectiva constitui uma relação entre disciplina e o desenvolvimento do 

juízo moral da criança, mostrando que a “indisciplina” pode decorrer do fato de as 

crianças não terem construído o raciocínio moral e, desta forma, não compreenderem as 

regras. A terceira perspectiva apresentada é a sócio-histórica, baseada nas ideias de 

Vigotsky. Nessa perspectiva a “indisciplina” tem relação com a história social de cada 

criança, e a aprendizagem da disciplina ocorre através da mediação, processo pelo qual a 

criança forma seus conceitos ao internalizar as inúmeras informações do seu meio físico 

e dos meios historicamente determinados e culturalmente organizados. A quarta e última 

perspectiva é a psicanalítica que apresenta o lugar da “indisciplina” no processo de 

subjetivação do sujeito.  

É nesta teoria que esse trabalho se alinha para pensar o modo singular como José 

atuava permanentemente em sala de aula, o que o fazia ser denominado de 
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“indisciplinado”. Nessa perspectiva, tomaremos o singular como referência para pensar a 

questão que nos ocupa: seria a “indisciplina um sintoma, no caso em questão? 

Segundo Lajonquière (1996), a escola vive em um crescente processo de 

psicologização da educação. Para o mesmo, muitos autores compreendem a “indisciplina” 

como característica de imaturidade ou problemas psicológicos do aluno, o que leva a 

escola a lotar os consultórios de psicólogos e psicanalistas no intuito de obter uma 

compreensão psicológica do comportamento da criança.  

O autor denuncia, ainda, que a educação encontra-se engessada na visão de uma 

criança ideal, para a qual tudo o que foge a um programa moral ou natural é 

inevitavelmente considerado um incidente de “indisciplina”, em vez de ser pensado como 

o retorno sui generis da diferença que habita o campo subjetivo. Interrogando as supostas 

verdades (saberes que tentam educar, medicar, psicologizar o real dentro de um 

imaginário totalizante) e descortinar o resto que não cessa de não se inscrever, considera 

que, longe de uma educação profilática, deve-se propor uma educação para a realidade, 

na qual não se buscaria a produção da harmonia psíquica, mas sim uma educação que 

considere a realidade do desejo (Lajonquière, 2010). 

Kupfer (1992; 1999) e Costa (2012) corroboram com as ideias de Lajonquière 

apontando que o processo de psicologização do discurso pedagógico leva às ilusões 

(psico)pedagógicas. Estas, ao acreditar no ordenamento, normatização, correção e 

controle do processo ensino-aprendizagem acabam reduzindo-o à simples inscrição em 

estruturas preestabelecidas. Apontam que, ao contrário disto, os educadores deveriam 

tentar enxergar as manifestações das crianças como vicissitudes do processo de 

aprendizagem imbricadas ao processo de subjetivação da criança. Desse modo, 

abdicariam do desejo de formar alunos ideais, e poderiam escutar como cada criança lida 

com as práticas educacionais, buscando entender que cada um tem uma maneira singular 

de organizar sua adaptação à realidade escolar, que é inerente à sua subjetivação. 
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Pereira (2007; 2011; 2013) aponta que, atualmente, ocorre uma preocupação de 

se produzir uma compreensão universal dos fenômenos, o que provoca a ilusão de que, 

seria possível interpretar e corrigir condutas ou exercer, em termos educativos, a tão 

almejada ortopedia do cuidado. As consequências disso, no entanto, têm-se mostrado 

catastróficas. Embora tais ciências apresentem pesquisas relevantes, elas não conseguem 

levar em conta o resto indizível, que sobra, que é inerente a singularidade. O que acarreta 

diagnósticos inexatos, cuidados insuficientes, métodos que nunca conseguem codificar 

tudo; pois sempre haverá um resto, uma névoa, na forma de uma criança indócil, 

indisciplinada, um fracasso escolar, um sintoma, uma resistência à normalização, visto 

que a criança real resiste ao ideal e a palavra resiste às traduções.  

Com essa análise, o autor aponta que a educação precisa deixar de se levar por 

este reducionismo das “receitas prontas”, dos manuais que parecem querer tecer hoje uma 

língua comum entre todos os profissionais, baseada na estatística, na descrição universal 

na pedagogia sem aresta. Para o mesmo, é fundamental acordar deste sonho ilusório dos 

manuais que não podem determinar os atos dos professores e impor a eles uma rotina 

acéfala mediante as urgências complexas e ambíguas da experiência. O fazer pedagógico 

nunca está pronto, pois o real se faz todos os dias apontando para o singular de cada 

indivíduo, o que é inerente ao desejo de cada um, neste sentido a prática docente deve ter 

uma formação contínua e politizada, sempre em busca e nunca terminada. 

Nessa direção, Costa (2012) propõe que é por não considerar os efeitos 

particulares do inconsciente de cada sujeito na prática educativa que a pedagogia tem 

tomado o que foge à “norma” como algo patológico e não como algo próprio do sujeito 

relacionado com seu modo ambivalente de relacionar-se com o desejo, isto é, com o 

desejo de saber.  

No esteio desta relação sui generes com o desejo, Medeiros (1995) se utiliza do 

percurso freudo-lacaniano acerca do processo de subjetivação para apontar que os 
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comportamentos das crianças, considerados como “indisciplina”, estão articulados com o 

desejo do saber. Este se estrutura a partir da encruzilhada edípica ordenada pelo complexo 

de castração que retira da criança a certeza original de ser tudo para o outro materno 

instituindo uma falta fundamental a partir da qual se ordenará uma subjetividade 

desejante. Nessa perspectiva, o comportamento da criança, disciplinado ou não, é uma 

resposta do sujeito àquilo que falta, isto é, ao desejo.  

Embora em nenhum dos trabalhos encontrados na revisão de literatura aja uma 

referência explicita à “indisciplina” enquanto sintoma; a nós interessa pensar a 

singularidade da situação apresentada por José na sua relação com a “indisciplina”. Neste 

sentido, é o conceito de sintoma que utilizaremos para pensar o caso e realizar aportes 

teóricos com a questão da “indisciplina escolar”; para tanto, tomaremos a obra de Freud 

e Lacan como referências fundamentais para o nosso percurso. 

Faz-se importante pontuar que o sintoma é o caminho pelo qual Freud edifica a 

psicanálise. É tentando responder ao sintoma de sua época que ele constrói a teoria 

psicanalítica. Postula que o sintoma aparece como um enigma, como a expressão de um 

conflito psíquico; mensagem do inconsciente e satisfação pulsional (Freud, 1917/1996). 

Tal conceito é fundamental na psicanálise, pois orienta a sua práxis e demarca seus limites 

terapêuticos. 

Na Análise de uma fobia de um menino de cinco anos, Freud (1909/1996) 

investiga a edificação da constituição subjetiva da criança, remetendo-se, ainda, a 

problemáticas relacionadas à angústia, à fobia, às relações parentais e ao complexo de 

Édipo, o que faz deste um caso paradigmático, que apresenta os elementos fundamentais 

pelos quais o sujeito transita nesse tempo de sua constituição, sendo assim, de potencial 

importância para a teoria dos sintomas infantis, pois, a partir dele, sabemos, hoje, que o 

sintoma é uma construção baseada no que a criança encontra de enigmático na relação 

dos pais e no lugar que ela vem a ocupar nesta dinâmica familiar.  
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Tal caso lançou sementes em gérmen do que ainda hoje cresce como novas 

dimensões possíveis ao trabalho com os sintomas na criança, que não cessam de se 

renovar, permitindo-nos considerar como importante cada gesto, palavra, sintoma, 

fantasia, percebendo-as como algo particular de cada criança, como inscrições de sua 

constituição subjetiva. 

Lacan (1969/2003), em uma nota a Jenny Aubry, trouxe também contribuições 

para o campo dos sintomas infantis: 

O sintoma da criança acha-se em condições de responder ao que 

existe de sintomático na estrutura familiar. O sintoma – esse é o dado 

fundamental da experiência analítica – se define, nesse contexto, 

como representante da verdade. O sintoma pode representar a 

verdade do casal familiar. Esse é o caso mais complexo, mas também 

o mais acessível as nossas intervenções. A articulação se reduz muito 

quando o sintoma que vem a prevalecer decorre da subjetividade da 

mãe. Aqui, é diretamente como correlata de uma fantasia que a 

criança é implicada. (p.369) 

O aprofundamento desta discussão será, portanto o objeto do nosso trabalho. 

Neste sentido o objetivo geral do mesmo é analisar, à luz de um caso clínico, o 

sintoma na criança na visão freudo-lacaneana, refletindo acerca das suas articulações com 

o tema da “indisciplina escolar”. Além de desvelar e explicitar a construção histórica da 

problemática da “indisciplina escolar”; realizar um estudo teórico do conceito de sintoma 

em Freud e Lacan e seus desdobramentos no campo da clínica com crianças; e por fim 

discutir a relação entre “indisciplina escolar” e sintoma na criança, à luz de um caso 

clínico. 

Para tanto o método utilizado foi o teórico-clínico baseado em um caso único. 

Neste se produz um enlace através do estudo dos textos psicanalíticos que permitam 
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lançar mão de uma escrita sobre uma trajetória em que prática e teoria dialogam e 

reatualizam as questões sobre o tema (da “indisciplina escolar”). Desta feita tal método 

será empregado no intuito de produzir interlocuções entre psicanálise e educação, em que, 

um caso único terá a função de exponenciar o saber adquirido com os ensinamentos do 

caso tornando-o capaz de interrogar o que já foi explicitado pela generalização teórica. 

E licito colocar que a psicanálise se apresenta como um outro estilo de fazer 

ciência, diferente da ciência hegemônica, visto que ela prioriza a singularidade do sujeito 

e, desta forma, não tem como apresentar uma metodologia que objetiva a generalização.  

Mezan (1993) aponta que a pesquisa em psicanálise não tem por objetivo gerar 

resultados generalizáveis, nem esgotar todo o saber possível sobre o objeto em questão, 

ao contrário, ela parte do singular, tentando apreender as determinações dessa 

singularidade, extraindo dela a dimensão universal que, por sua própria natureza, ela 

contém.  

Poli (2005) propõe que os princípios norteadores da pesquisa em psicanálise não 

diferem daqueles que estabelecem seu exercício clínico, ou seja, são os mesmos que 

sustentam a prática. Desse modo, também a pesquisa se pautará pela inclusão do desejo 

do pesquisador na constituição do enigma que busca desvelar através do seu trabalho. 

Essa inclusão do desejo é a transferência, que fundamenta todo o trabalho de pesquisa em 

psicanálise e que permite situar a noção de realidade com a qual opera. Essa realidade 

baseia-se na premissa de que a mesma é sempre discursiva e pulsionalmente produzida, 

de modo que a ética na qual a pesquisa se sustenta é a de considerar a realidade sempre a 

partir da inclusão do sujeito na experiência. 

Vorcaro (2003) arrazoa que a clínica desafia constantemente a teoria já construída. 

Assim, as formações do inconsciente, as formas que o pensamento inconsciente encontra 

para se manifestar também assumem novas configurações em cada caso. O pesquisador 

psicanalítico trabalha em condições sempre mutáveis. Por isso ele é desafiado a construir 
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e não a repetir, pois cada caso exige um novo processo de teorização. E é isso que 

caracteriza a pesquisa psicanalítica, a construção teórica a partir de casos, isto é, novas 

interpretações para novos fenômenos psíquicos. A autora aponta, ainda, que o caso clínico 

tem a função de exponenciar o saber adquirido com o mesmo tornando-o capaz de 

interrogar, reformular, distinguir ou ultrapassar o que já foi explicitado pela generalização 

teórica psicanalista. O estudo do caso único visa, assim, interrogar as condições de 

produção da observação psicanalítica sistemática para iluminar zonas obscuras do caso 

relatado e de suas escolhas. 

Se faz importante pontuar que Freud ergue a psicanálise através de seus casos 

clínicos, que produziram diversos paradigmas clínicos, levando ao abandono de 

conceitos, e o desenvolvimento de muitos outros que foram, pouco a pouco, desenhando 

a construção da psicanálise. 

 Couto (2011) aponta que através das histórias clínicas articuladas à teoria, as 

noções fundamentais da psicanálise foram construídas, através de uma articulação 

dialética entre prática e teoria, em que a construção do caso visa uma cena que está para 

além da visibilidade, isto é, a cena do inconsciente, objetivando o que há de mais 

particular. 

Peres (2002) por sua vez, arrazoa que Freud já nos alertava para a importância de 

tomarmos cada caso como um novo caso, nos conduzindo à escuta do paciente e 

concomitantemente a construção de sua teoria. Em princípio, cada analisando enriquece 

a teoria psicanalítica com a singularidade de sua verdade. Com isso, Freud nos chama a 

atenção para uma dupla escuta: uma escuta que deve nos surpreender, nos siderar pelo 

novo, pelo inédito que nos traz aquele sujeito e, por outro lado, o confronto dessa escuta 

com o já sabido da teoria, que se materializa no esclarecimento da compreensão, isto é, o 

instante de luz.  

Destarte, é neste sentido que nos utilizaremos de um caso único, nesta dissertação, 
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pois, segundo Arenas (2007) o caso único é algo que surpreende o psicanalista, um ponto 

em que não lhe serve o já sabido ou o já classificado. Trata-se do achado do que não pode 

ser articulado, separado, ou seja, de algo que é nele alíngua. A autora aponta, ainda, que 

Freud em suas monografias clínicas já mostrava sensibilidade à tensão existente entre o 

tipo de sintoma e a particularidade de um caso que nos permitiria tomá-lo como único, 

sobretudo ao compará-lo com uma classe já consagrada na clínica. Com Lacan reatualiza-

se a dimensão de abertura da teoria, renovada a cada caso clínico, e que não se atém às 

classificações e à padronização. Neste sentido, para além da acumulação do saber, 

pesquisar é esperar o novo, já que o sistemático só nos interessa na medida em que dá 

lugar ao assistemático, ao singular. A investigação clínica sugere que a psicanálise 

comporta uma teoria não toda, cuja carga de infinito permite a escuta da variação e da 

invenção, uma teoria fortificada pela transmissão daquilo que há de único em cada caso 

clínico.  

Neste sentido percebe-se a necessidade da prática analítica tomar o caso clínico 

como único e, mais do que isso, retirar o que, nele, se mostra como típico; aquilo que lhe 

é próprio e singular. 

Desta forma, a construção do caso é o retorno da experiência da análise, ocorrendo 

em uma situação psicanalítica de pesquisa, onde o destino da transferência não é a 

liquidação, mas sim sua instrumentalização. O analista dá seu testemunho por escrito, o 

qual poderá servir de referência a outras pesquisas e à gestão de novos problemas e 

hipóteses. Além disso, o caso cumpre a função de um distanciamento que permite ao 

analista revisitar o caso, podendo compreender aspectos até então não compreendidos 

(Moura; Nikos, 2001). 

Neste caminho, Nasio (2001) aponta que o caso é um relato de uma experiência 

singular, escrito por um psicanalista para atestar seu encontro com um paciente e respaldar 

um avanço teórico. O caso clínico é, então, a possibilidade de se privilegiar o tratamento 
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de um sujeito na sua singularidade, incluindo na sua construção os efeitos transferenciais 

do próprio trabalho. Oliveira (2004), por sua vez, elenca que a escrita do caso clínico 

pode ser situada como uma forma de elaborar os restos irredutíveis de uma análise, os 

detritos que comportam os elementos resistenciais da escuta. Não sendo somente um 

exercício de teoria, mas sim um trabalho de movimento resistencial daquele que escuta. 

Assim, pode-se entender que a escrita pode ser uma tentativa de elaborar o que restou 

como questão de uma análise, que clama por uma simbolização. 

Ainda segundo o autor, podemos inferir que o relato de um encontro clínico nunca 

é o reflexo fiel de um fato concreto, mas sua reconstituição fictícia. Não sendo nunca um 

acontecimento puro e exato, mas sim uma história reformulada e construída a partir da 

lembrança de uma experiência terapêutica marcante. Isso só pode ser fictício uma vez que 

essa reformulação passa pelo filtro da vivência do analista. Neste sentido, o relato do caso 

é o recorte do analista, com as passagens escolhidas e privilegiadas. O analista reescreve 

a história com a influência de seu desejo, sua lembrança, pensando nela a partir de uma 

teoria e transcrevendo a experiência em uma linguagem compreensível por todos. Todos 

esses planos deturpam, de certa forma, o fato real, e por isso o caso clínico resulta sempre 

de uma distância necessária para que se produza uma elaboração, até mesmo para que se 

mantenha em sigilo o sujeito em questão. 

Neste sentido, Figueiredo (2004) mostra que o caso não é o sujeito, mas sim uma 

construção com base naquilo que recolhemos de seu discurso e que nos permite inferir 

sua posição subjetiva, sendo o produto daquilo que se extrai das intervenções do analista 

na condução do tratamento e do que é selecionado a partir do seu relato.  

Zanetti e Kupfer (2006) abalizam o quão desafiadora é a atividade de construção 

de um caso clínico, e quão atentos devemos estar em relação a todos os aspectos 

envolvidos nessa produção, a fim de sustentar a ética proposta pela psicanálise e, ao 

mesmo tempo contribuir para os avanços necessários à sua teoria e técnica, visto que a 
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escrita permanece sendo um instrumento de grande valor para “o fazer psicanalítico”, 

pois, permite o afastamento necessário para a elaboração do caso, a retomada do lugar de 

analista com a possibilidade de realizar uma nova escuta a partir da teoria. 

 As autoras apontam ainda, que para escrever um caso precisamos estar dispostos 

a capturar o enigma do caso, que muitas vezes encontra-se perdido entre as teorias que se 

estabelecem sobre ele, descobrir e construir os significantes que o compõem, devolver-

lhe a polissemia e proporcionar uma maior extensão da cadeia simbólica do caso, dando-

lhe vida durante sua composição. 

Nessa perspectiva, nos utilizaremos do conceito de sintoma em Freud e Lacan, 

bem como dos desdobramentos desse conceito na clínica com crianças, para discutirmos 

as questões explicitadas pelo caso clínico. 

 Ao discutir o caminho da pesquisa teórica em psicanálise, Julibone (2008) afirma 

que cada psicanalista, em sua produção, precisa refazer o percurso, percorrer os passos 

teórico clínicos, perpassando os significantes da cadeia de transmissão onde sua questão 

está inserida. No nosso caso, isso significa percorrer, no ensino de Freud e Lacan, o 

conceito de sintoma e seus desdobramentos na clínica com a criança. Esse percurso 

teórico será cotejado com recortes do caso clínico em sua articulação com o tema da 

“indisciplina escolar”. 

Apresentamos, a seguir, os diferentes capítulos que compõem este trabalho:  

O primeiro capítulo apresenta uma revisão de literatura acerca da construção 

histórica da problemática da “indisciplina escolar”; o segundo discute o conceito de 

sintoma na obra de Freud e seus desdobramentos na clínica com a criança; o terceiro trata 

do conceito de sintoma na obra de Lacan e seus desdobramentos na clínica com a criança. 

Já o quarto capítulo analisa, a partir do caso clínico, as relações entre “indisciplina” e o 

sintoma na criança.  

Esperamos, com este trabalho, lançar luzes ao tema da “indisciplina escolar” pela 
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via da singularidade do sujeito. 

 

Capitulo I: A disciplina e o controle escolar através dos tempos.  

De que valeria a obstinação do saber se ele assegurasse 

apenas a aquisição dos conhecimentos e não, de certa 

maneira, e tanto quanto possível, o descaminho daquele 

que conhece? (Foucault, 1996, p.9) 

 

A disciplina escolar não pode ser trabalhada independente de seu contexto sócio- 

histórico, uma vez que trata-se de uma produção discursiva de caráter datado e não 

natural. É desta forma que ela será, aqui, cotejada. Para tanto será utilizado o percurso 

histórico de Ariès (1981), Foucault (1987; 1996), Deleuze (1988; 1992) e de seus 

comentadores. 

I.I - Sociedade disciplinar: 

A ideia de disciplina está intimamente relacionada às mudanças ocorridas no 

surgimento do conceito de infância e de escola. Ariès (1981) aponta que foi a partir do 

surgimento da vida escolástica que a disciplina começou a ser importante e exigida no 

intuito de isolar e adestrar as crianças, visto que “durante muito tempo a escola 

permaneceu indiferente à repartição e à distinção das idades. Nada predispunha à escola 

esse papel de formação, era uma espécie de escola técnica destinada à instrução dos 

clérigos, jovens ou velhos” (Ariès, 1981, p. 187). 

O autor aponta que, antes do século XVI, não havia o sentimento de infância, nem 

uma preocupação moral ou educativa, muito menos a noção de disciplinarização da 

criança, que eram criadas soltas e sem afeto familiar.  

A partir do século XVI, iniciou-se a valorização do privado em detrimento do 

público, possibilitando o surgimento de um novo sentimento entre os membros da família, 
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que passaram a ter a criança como central. O seio familiar passou a ser um lugar de 

afeição, que se exprimiu por meio da estima e a educação das crianças tomou lugar 

fundamental na família, levando os pais a se interessarem pelos estudos dos filhos. 

Quando a criança assumiu este lugar central dentro da família, começou a prevalecer o 

pensamento de que era preciso preservá-la e discipliná-la ao mesmo tempo, visto que ela 

era portadora de uma “razão ainda frágil” e teria que chegar a ser um homem racional e 

um cristão honrado. Neste caminho surgiu a necessidade de instruir as crianças, e por este 

motivo convinha impor as mesmas uma disciplina estrita, autoritária e hierárquica. O 

colégio foi então considerado o melhor instrumento para educar e disciplinar as crianças. 

No século XVII teve início um movimento de preocupação com a higiene e a 

saúde física da criança. Desde a “paparicação” (sentido de carinho e cuidados) até a 

educação pela disciplina e pela racionalidade dos costumes, tudo deveria ser respeitado. 

Nesse contexto, uma mudança se processou nos meios educacionais, quando a escola 

substituiu a aprendizagem da criança, que ocorria na convivência com os adultos, dando 

início a uma escolarização prolongada de enclausuramento das crianças. Isso produziu 

um sentimento de infância prolongada (a etapa da escola e do colégio, intermediária à 

idade adulta). 

Embora os sentimentos de fraqueza da infância e de responsabilidade moral dos 

mestres já existissem no século XVI, foi somente no século XVII que eles tomam forma 

modificando a relação dos adultos com as crianças e o sistema escolar. Neste sentido, é 

somente a partir deste século que o sentimento de responsabilidade moral dos mestres é 

efetivado, fato que não ocorria na escola medieval, onde os mestres não se interessavam 

pelo comportamento de seus alunos fora da sala de aula. 

 A disciplina rígida tornou-se indispensável nos colégios modernos, que não 

apenas ensinavam, mas vigiavam e enquadravam os alunos. O diretor e os mestres 

tornaram-se depositários de uma autoridade superior, na qual o sistema disciplinar era 
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cada vez mais rigoroso. O autor define, então, que o sistema disciplinar se compõe de três 

categorias: vigilância constante, delação erigida e aplicação de castigos corporais.  

Tais categorias levam a uma disciplina humilhante em que o chicote, a critério do 

mestre, produzia um regime de surras em nome de uma disciplina obrigatória e corretiva, 

que tinha como preocupação humilhar a infância para distingui-la e melhorá-la. Porém, 

tal prática de humilhação e de castigos corporais brutais vai ser atenuada ao longo do 

século XVIII, e a história da disciplina escolar vai tendo outro cenário que se inicia na 

França, onde o caráter vil e ultrajante do castigo corporal não era mais reconhecido como 

adaptado à fraqueza da infância, ao contrário, era visto como algo degradante. Com isso, 

a noção de “humilhar para educar” foi se atenuando ao longo do século XVIII, levando 

ao triunfo, no século XIX, da noção de que se deveria despertar na criança a 

responsabilidade do adulto e o sentimento de sua dignidade. Essa educação não se fazia 

de uma vez, nem instantaneamente, mas exigia cuidados e etapas previamente 

formuladas, o que fez surgir a necessidade de normas de disciplinarização não mais 

físicas, mas morais. 

Na escola do século XIX as famílias passaram a pensar numa educação rígida e 

disciplinar que separava as crianças em bem educadas e em “moleques desordeiros”. É 

neste contexto que os mestres começaram a submeter o aluno a um controle cada vez 

mais rigoroso, no intuito de produzir uma moral que distinguisse a criança escolar por 

meio da noção de “criança bem-educada”. Esta “seria preservada das rudezas e da 

imoralidade, que se tornariam traços específicos das camadas populares e dos moleques” 

(Ariès, 1981, p. 185). Vale ressaltar que, nesse momento, havia uma grande diferenciação 

entre a educação de crianças ricas e a das crianças pobres (fato que hoje ainda ocorre, mas 

de forma mais camuflada). 

Desse modo, a partir da possibilidade da veiculação de normas disciplinares nos 

discursos educacionais surgidos da vida escolástica, se vê claramente que a disciplina é o 
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que caracteriza a diferença essencial entre a escola da Idade Média e a dos tempos 

modernos, visto que a introdução da disciplina foi o meio mais propicio de isolamento e 

adestramento das crianças. Assim, a Escola Moderna, em sua configuração disciplinar, 

surge para atender às demandas sociais de manutenção da ordem e da produtividade, 

assumindo a tarefa de transformar as crianças em seres capazes de controlar seus corpos 

e atitudes. Para tanto, a instituição ideal para as crianças passou a ser o internato. 

Neste sentido, é na obra de Foucault (1987) que iremos encontrar relações de 

poder estabelecidas nos séculos XIX e XX na escola, cujo objetivo principal não era mais 

denegrir para formar, mas sim disciplinar para produzir corpos dóceis, que deveriam ser 

ao mesmo tempo, eficazes economicamente e submissos politicamente.  

Tal autor elucida que a escola tornou-se, nesta época, uma fábrica de corpos 

dóceis, sendo concebida na Idade Moderna como uma grande máquina que determinava 

lugares individuais, tornando possível o controle de cada um e o trabalho simultâneo de 

todos. Organizou-se uma nova economia do tempo de aprendizagem, que fez funcionar o 

espaço escolar como uma máquina de ensinar, mas também de vigiar, de hierarquizar, de 

recompensar. A disciplina organizou um espaço analítico para vigiar o comportamento 

dos alunos, apreciando, sancionando, medindo as qualidades ou os méritos, no intuito de 

conhecê-los, dominá-los e utilizá-los.  

Tais mudanças são respostas às necessidades da revolução industrial que exigia 

mão de obra eficiente e submissa, à qual só poderia ser conseguida através da disciplina 

que “docilizava” os corpos preparando-os para serem bons trabalhadores. 

Destarte, as pesquisas de Foucault (1987) nos possibilitam compreender a 

evolução da ideia de "obediência" disciplinar, tão cara à escola, que originou-se no 

momento em que se descobriu e se organizou o poder sobre os corpos e que, em sua 

evolução, constitui o imaginário das sociedades modernas, através de uma maquinaria de 

poder e de controle dos corpos (corpo para fazer não o que se quer, mas para operar como 
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se quer). Surgiu, assim, uma tecnologia da disciplina que fabricava corpos submissos pelo 

controle dos gestos, do tempo, dos espaços, das estratégias, produzindo uma forma de 

controle nunca antes vista, através de uma microfísica do poder que vem evoluindo em 

técnicas cada vez mais sutis, sofisticadas, com aparente inocência, tomando o corpo social 

em sua quase totalidade: “a disciplina é o processo técnico unitário pelo qual a força do 

corpo é com o mínimo ônus, reduzida como força política e maximalizada como força 

útil” (Foucault, 1987, p. 194). 

Foucault (1987) vai esmiuçar os mecanismos da Disciplina em sua capilaridade, 

examinando o poder exercido sobre os corpos. Estes mecanismos aparecem com a 

descoberta do corpo como objeto de arte, enquanto corpo anatômico e também como 

objeto transformável em eficiência e alvo de controle e produtividade, isto é, como objeto 

e alvo do poder, fazendo surgir o que ficou conhecido como o "momento das disciplinas", 

que consistem num conjunto de dispositivos de controle sobre os indivíduos.  

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce 

uma arte do corpo humano, que visa não unicamente o aumento de 

suas habilidades nem tão pouco aprofundar sua sujeição, mas a 

formação de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto 

mais obediente quanto mais útil. Forma-se então uma política das 

coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma manipulação 

calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus 

comportamentos. O corpo humano entra numa maquinaria de poder 

que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe.  (Foucault, 1987, p. 

127) 

O que o autor desvela e denuncia é a formação social de uma máquina tecnológica 

de submissão de corpos, na qual o tempo e o espaço são controlados por minuciosos 
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dispositivos que produzem um poder microssociológico, de disciplinarização, que conduz 

os corpos à relação docilidade-utilidade. 

Moura (2010) mostra que Foucault nos fez enxergar que o controle assume a 

forma de um micropoder, transformando o corpo em um objeto a ser manipulado. Nesse 

corpo, a dimensão significante é progressivamente ignorada na medida em que são 

desenvolvidas técnicas nas quais os seres humanos são abordados como objetos a serem 

moldados. O corpo humano passa a ser dissecado por uma arte que visa à formação de 

uma relação de utilidade e obediência, ao mesmo tempo em que esquadrinha, desarticula 

e recompõe esse mesmo corpo. Assim, a disciplina individualiza os corpos ao mesmo 

tempo em que os distribui e os faz circular numa rede de relações. 

O processo de disciplinarização corresponde aos mecanismos de normatização, 

isto é, aos processos de nominação e separação entre o indivíduo normal e o anormal. 

Esse processo de separação é fundamental no que tange a produção do sujeito moderno, 

o sujeito normalizado. Todos os procedimentos disciplinares presentes no interior da 

instituição escolar, da arquitetura aos cadernos de classe, dos exercícios físicos aos 

exames, concorrem para a produção do sujeito normalizado. 

 Para Foucault (1987), a instituição escolar foi o lugar privilegiado das medidas 

higiênicas e alimentares destinadas a garantir a saúde física e moral de jovens e crianças. 

A escola, enquanto instituição disciplinar se constituiu como local privilegiado da 

realização exaustiva de exercícios, exames, punições e recompensas centradas no corpo 

do estudante. 

Foucault (1987) propõe que na instituição disciplinar há um espaço analítico que 

produz um controle espacial para anular as “aglomerações, as deserções e a vadiagem”. 

A ordenação por fileira, além de coordenar os alunos dentro da sala, também os controla 

em qualquer parte da escola. Há um quadriculamento dos espaços, nos quais cada 

indivíduo tem seu lugar, e em cada lugar um indivíduo. O alinhamento se manifesta não 
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apenas fisicamente, nas fileiras de alunos, mas também através de um conjunto de 

alinhamentos obrigatórios: cada aluno segundo sua idade, seu desempenho, seu 

comportamento, ocupa ora um lugar, ora outro. Lugares determinados se definem para 

satisfazer não só à necessidade de vigiar, de romper as comunicações perigosas, mas 

também de criar um espaço útil. Esta organização visa tornar o ensino mais eficiente. Este 

controle minucioso dos alunos por meio do esquadrinhamento do tempo, espaço e 

atividades buscava garantir que os indivíduos saíssem da escola com uma docilidade e 

utilidade ideal ao mundo capitalista.  

A disciplina produziu, assim, uma grande mudança nas escolas ao determinar 

espaços individuais, em classes homogêneas, produzindo um ordenamento ao processo 

de ensino que passa a ter uma economia de tempo de aprendizagem que se dá através do 

espaço serial que determina lugares individuais. Pretendendo controlar cada um e o 

trabalho simultâneo de todos, fazendo funcionar o espaço escolar como uma máquina de 

ensinar, mas também de vigiar, hierarquizar e recompensar, tentando assim, garantir a 

obediência dos indivíduos e uma melhor economia de tempo e de gastos, a escola passa 

a produzir a grande operação disciplinar que é “a constituição de “quadros vivos” que 

transformam as multidões confusas em multiplicidades organizadas” (Foucault, 1987, 

p.174). 

 O autor nos mostra que, na escola, a organização orgânica se dá pela eficácia do 

tempo para produzir rapidez e rendimento, através de uma pedagogia analítica na qual a 

disciplina tenta produzir corpos eficientes através de técnicas de comando moral. As 

ordens não têm que ser explicadas e muito menos contestadas, o que importa é atender 

aos sinais e reagir instantaneamente a ele. Nada nem ninguém pode interromper o 

andamento das atividades, e o silencio só pode ser interrompido por sinais sonoros: 

palmas, gestos e olhares dos mestres. 
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Cruz (2011), em uma releitura da obra de Foucault, mostra que na escola, ser 

constantemente observado e anotado passa a ser um meio de dominação e um mecanismo 

produtor de individualidades. A criação de um arquivo documentário da vida do estudante 

permitiu a entrada do indivíduo num novo campo de saber no qual o poder disciplinar 

passa a recair sobre o corpo do indivíduo em situação escolar. 

A autora assinala, ainda, que podemos elucidar estas técnicas ao observar o 

controle das atividades, através de horários rígidos das tarefas, sempre repetitivos e 

constantes, que ocorrem através de três processos: estabelecimento de censuras; 

obrigatoriedade de ocupações determinadas e a regulamentação dos ciclos de repetição, 

que fazem do tempo algo integralmente útil e sem desperdícios: cada ato, cada gesto está 

meticulosamente metrado para uma maior eficiência. 

Foucault (1987) abaliza quatro mecanismos de poder cruciais para a formação da 

docilidade dos corpos: Vigilância hierárquica, Sanção Normalizadora, Exames e 

Punições. A vigilância hierárquica visa uma espécie de controle nunca visto na 

humanidade. Através dela, se propõe um nítido processo de total submissão e domínio 

integral do comportamento. É a idealização de um aparelho disciplinar perfeito, no qual 

todos estariam submetidos à mesma observação.  

Nela encontramos a vigilância dos espaços fechados do modelo arquitetônico do 

Panóptico4. Neste sentido Foucault (1987) aponta que, para a sociedade disciplinar, o 

lugar é também, meticulosamente trabalhado e desenhado para que nada fuja à disciplina 

e à norma. A estrutura física e arquitetônica das instituições disciplinares está voltada 

                                                             
4 O panóptico nos remete à ideia de vigilância total, sendo que “pan” significa tudo e “óptico” significa 

visão. Assim, o dispositivo panóptico, descrito por Foucault (1987), constitui uma ‘máquina’, idealizada 

por Bentham no século XVIII, cuja arquitetura é formada por uma torre central e uma construção circular 

periférica. Nesta se encontram indivíduos a serem vigiados e isolados em células, podendo ser analisados 

individualmente a todo instante, o que incita um sentimento de auto-regulamentação, que induz um estado 

consciente e permanente de visibilidade que assegura o funcionamento automático do poder disciplinar. 
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para a vigilância/controle dos indivíduos de tal forma que, ao longo do tempo, essa 

vigilância seja internalizada, dispensando a presença física de um vigilante. Cada 

indivíduo torna-se seu próprio vigia.  

Na medida em que cada indivíduo era mantido sob um olhar permanente, através 

de um espaço fechado, recortado e vigiado em todos os seus pontos. Os indivíduos 

ficavam inseridos num lugar fixo, com os movimentos meticulosamente controlados. 

Neste sentido, o poder é exercido segundo uma figura hierárquica contínua, no qual cada 

um pode ser constantemente localizado, examinado e distribuído.  

Dessa forma, de acordo com Moura (2010) a escola se constitui num observatório 

político que permite o conhecimento e o controle de sua população por meio da burocracia 

escolar, do orientador educacional, do psicólogo educacional, do professor e dos próprios 

alunos. Não há dúvida de que a escola, em qualquer sociedade, tende a renovar-se e a 

ampliar seu âmbito de ação, a reproduzir as condições de existência social, formando 

pessoas de modo que se tornem aptas a ocupar os lugares que a estrutura social exige. Ao 

mesmo tempo, é responsável pela produção de determinados saberes e discursos sobre o 

indivíduo a partir da extração de certos conhecimentos sobre os sujeitos que se inserem 

no espaço escolar.  

As sociedades disciplinares veiculam uma forma de poder ligado à ortopedia 

social, que tenta assegurar a ordenação das multiplicidades humanas. Trata-se de produzir 

corpos dóceis, tornando o exercício do poder economicamente menos custoso, ampliando 

os efeitos do poder social ao máximo de intensidade fazendo crescer tanto a docilidade 

quanto a utilidade de todos os elementos do sistema. 

Neste sentido, a sanção normalizadora seria a forma como a disciplina atua, 

através de imposições de penas leves e severas como uma espécie de “tribunal de 

consciência”. Tudo o que foge do padrão estipulado é penalizado. Toda a conduta é 

encaixada num grupo classificatório: é boa ou má, está correta ou errada, o que marca os 
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desvios, hierarquiza as qualidades, as competências e as aptidões; e, ao mesmo tempo, 

castiga e recompensa. Assim, o próprio sistema de classificação vale como recompensa 

ou punição. 

Já o exame se configura como uma máquina de classificar, punir e corrigir. 

Foucault (1987) assinala que o “exame é a vigilância permanente, exaustiva, onipresente, 

capaz de tornar tudo visível, mas com a condição de se tornar ela mesma invisível” 

(Foucault, 1987, p. 237). 

O exame combina as técnicas da hierarquia que vigia e as da sanção que 

normaliza, é um saber no qual se desenvolvem relações de poder que permitem gerar 

novas formas de saber-poder. Ao colocar em funcionamento as tecnologias do exame, 

toda uma esfera de conhecimentos sobre o indivíduo é criada e a ele retornará sobre a 

forma do poder normalizador. 

Moura (2010) arrazoa que o exame constitui-se em uma espécie de aparelho de 

apreciação ininterrupto, no qual todas as ciências do homem estão envolvidas: da 

Pedagogia à psicologia, da medicina à economia, todos os campos do saber estão 

permeados pela prática do exame. E o seu resultado, como apontado por Foucault (1987), 

são indivíduos que se constituem como objeto descritível e analisável. Essa objetivação 

do indivíduo permite a elaboração de sistemas de comparação, caracterização e descrição 

de grupos e fenômenos sociais. “O exame está no centro dos processos que constituem o 

indivíduo como efeito e objeto de poder, como efeito e objeto de saber” (Foucault, 1987, 

p. 160). 

O exame se constitui como um poderoso termômetro para medir o quanto de 

sujeição e domesticação já foi assimilado pelo indivíduo, em um processo de avaliação 

sustentado por registros diários e individualizados do comportamento de cada estudante. 

Tal prática produz uma inversão da visibilidade no exercício do poder, tornando o poder 

disciplinar o mais invisível possível; a individualidade entra, assim, num campo 
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documentário, de vigilância, no qual todas as atividades são mapeadas e registradas, 

fazendo de cada indivíduo um caso, constituindo o indivíduo como efeito e objeto de 

poder e saber.  

Cruz (2011), entrementes, denuncia que a aplicação de exames não garante que o 

aluno tenha de fato aprendido.  Já que na sociedade disciplinar o “acerto” é digno de 

recompensa, neste sistema de troca e recompensa ininterrupto, nota-se que o aluno, sujeito 

da avaliação, busca aprender para obter essa gratificação encontrada na escola como nota. 

O fim do aprendizado torna-se, então, a nota, e não o conhecimento de fato. 

É licito apontar, ainda, a punição e sua intima relação com o adestramento, 

visando a produção da docilidade. Foucault (1987) nos mostra que o modelo disciplinar 

não previa somente a punição do indivíduo, mas seu “adestramento”. Toda desvirtuação 

da regra deveria ser punida, para se aprender a fazer o correto, desta forma, pune-se para 

ensinar.  

O poder de punir passou, assim, a ser visto com naturalidade, submetendo os 

indivíduos às engrenagens das instituições disciplinares, internalizando o controle, 

através de um sistema de gratificação e de sanção. Os mecanismos de prêmio e castigo 

nessa sociedade disciplinar assumem nuances muitas vezes imperceptíveis. As operações 

do poder disciplinar de relacionar os atos, diferenciar os indivíduos, medir em termos 

qualitativos e hierarquizar em termos de valor as capacidades fazem funcionar a coação, 

e traçam o limite que definirá a diferença em relação aos padrões de conduta 

estabelecidos, criando um padrão, um conceito de normal a ser seguido. 

Por meio das disciplinas desenvolve-se o poder da norma que padroniza e dita, 

nos moldes da dinâmica de forças do poder, o referencial a ser seguido, criando o modelo 

do “normal” que obriga à homogeneidade, ao mesmo tempo em que individualiza, 

medindo os desvios, determinando níveis e fixando as especialidades, tornando úteis as 

diferenças.  
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Ao marcar os desvios, dividir os alunos e o saber em séries e graus, a escola 

salienta as diferenças, recompensando os que se sujeitam aos movimentos regulares 

impostos pelo sistema escolar. O poder normalizador permeia todas as relações existentes 

no espaço escolar, criando padrões, sancionando condutas, punindo desvios. As punições 

escolares não objetivam acabar com os infratores ou recuperá-los, mas diferenciá-los dos 

normais, confinando-os a grupos restritos que personificam a desordem, a loucura ou o 

crime. 

I.I– Da sociedade disciplinar à sociedade do controle 

Segundo Deleuze (1992) a passagem da modernidade para a contemporaneidade 

ocasionou mudanças no modelo de sociedade. Esta passou de uma sociedade “disciplinar” 

tal como formulada por Foucault (1987), para um modelo de sociedade identificado por 

este autor como de “controle”. Para o mesmo, saímos de uma forma de encarceramento 

completo para uma espécie de controle aberto e contínuo, de uma formação cíclica com 

recomeço contínuo, das sociedades disciplinares modernas, para a modulação das 

sociedades contemporâneas de controle, nas quais tudo se mostra inacabado, exigindo do 

indivíduo uma formação permanente. 

A teoria referente a essa nova ordem social denominada de sociedade de controle 

surgiu, segundo Deleuze (1992), após a Segunda Guerra Mundial, ocasionada pelas 

mudanças no mundo capitalista, principalmente no que se refere às inovações 

tecnológicas. O uso dessas novas tecnologias para controlar a sociedade configurou-se 

como uma nova expressão de exercício do poder na sociedade. Com isso, foram sendo 

aprimorados os mecanismos de vigilância que passaram de uma vigilância em um local 

especifico e fechado, para uma vigilância global, de todos os lugares sociais (que hoje 

vemos executada pela proliferação de câmeras de vídeo nos espaços sociais, o uso de 

aparelhos celulares, cartões de crédito e da comunicação pela Internet). 
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Desta forma, Deleuze (1988; 1992) questiona o modelo da sociedade disciplinar, 

apontando que ele encontra-se, na atualidade, numa crise generalizada. Assim como a 

empresa vem substituir a fábrica, a formação permanente tende a substituir a escola, e o 

controle contínuo, o exame. Nas sociedades disciplinares o indivíduo não parava de 

passar de um espaço fechado a outro, cada um com suas leis (primeiro a família, depois 

a escola, depois a fábrica etc.).  

Hoje os indivíduos se tornam divisíveis (podendo ser “escaneados” em suas 

micropartículas), e as massas tornam-se “amostras”, “dados” nos quais o controle é 

contínuo e a comunicação é instantânea. Tal configuração social não é necessariamente 

melhor do que a anterior, mas traduz um novo regime de dominação.  

Prata (2003), em uma leitura de Deleuze, propõe que, diferentemente do 

panoptismo, o poder, hoje, pode se mover com a velocidade do sinal eletrônico e tornou-

se verdadeiramente extraterritorial, não mais limitado pela resistência do espaço, o que 

proporciona aos detentores do poder uma oportunidade verdadeiramente sem 

precedentes. O que quer que a história da contemporaneidade seja no estágio presente, 

ela é, também, e talvez, acima de tudo, pós-panóptica deslocando-se para um modelo do 

tipo sinóptico, no qual muitos observam poucos; os espetáculos tomam o lugar da 

supervisão, e a obediência aos padrões tende a ser alcançada pela tentação e pela sedução, 

não mais pela coerção, aparecendo sob o disfarce do livre-arbítrio, em vez de revelar-se 

como força externa. 

Dessa maneira, hoje, surge uma nova forma de supremacia operante, denominada 

por Hardt e Negri (2001) de império. O conceito de império caracteriza-se, 

principalmente, pela ausência de fronteiras e postula um regime que abrange a totalidade 

do espaço que, de fato, governa todo o mundo “civilizado”. Desta forma, não há mais um 

fora para o Capitalismo, suas fronteiras não apresentam limites, pelo contrário, hoje, se 
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encontram em larga expansão, por meio de uma desterritorialização e de uma 

reterritorialização permanente. 

Destarte, o império é um regime sem fronteiras temporais e seu poder de mando 

funciona em todos os registros da ordem social. Em outras palavras, a produção de 

subjetividade na sociedade imperial tende a não se limitar a qualquer lugar exclusivo, 

nem a um território em particular, nem a alguma instituição específica.  

Deleuze (1992) aponta que na sociedade de controle a vigilância torna-se virtual, 

porém, o aspecto disciplinar não desaparece, apenas muda o seu modo de atuação. Os 

dispositivos de poder que ficam circunscritos aos espaços fechados das instituições 

passam a adquirir total fluidez, o que lhes permite atuar em todas as esferas sociais. Entre 

os princípios norteadores desta dinâmica destaca-se a abolição do confinamento enquanto 

técnica principal.  

Aguero (2008) discorre que na sociedade do controle não existe fronteira entre o 

público e o privado, pois nela se instaura uma lógica do confinamento em toda a 

sociedade, sem que seja necessária a existência de muros que separem o lado de dentro 

das instituições do seu exterior. Há uma vigilância contínua, concretizada pela 

propagação das câmaras espalhadas por toda a parte: atualmente há escolas nas quais os 

pais “vigiam” a sala de aula de seus filhos com um simples toque no computador. Isto 

traz a dimensão da sociedade auto-vigiada. Uma vigilância intensificada pela 

disseminação de dispositivos tecnológicos presentes até mesmo ao “ar livre”. Todos 

podem e querem espiar todos.  

A sociedade de controle redimensiona os pilares constituintes da sociedade 

disciplinar. Com isso, a realidade atual exige, cada vez mais, que o indivíduo saiba lidar 

com uma imensa gama de informações que invadem diariamente a sua vida quotidiana, 

de uma forma desconhecida para as gerações precedentes. Lidar com o impacto deste 

fluxo acelerado de informações e, principalmente, dar-lhe um significado, ou seja, 
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interpretá-las, integrando-as na sua visão do mundo, é, hoje, uma tarefa inevitável na qual 

professores e alunos estão implicados. Muitas vezes há uma enorme lacuna entre a 

realidade dos professores e de seus alunos, pois a escola mostra-se despreparada para 

atender este novo indivíduo histórico criado na era da comunicação instantânea.  

Assim, o controle, na sociedade contemporânea, é exercido de modo 

“glamourizado” pela indústria cultural, onde, o controle passa do âmbito local, restrito à 

extensão dos olhos e dos ouvidos humanos, para um âmbito supra-local, estendendo-se 

para todos os espaços da vida pública. Não há mais um espaço restrito para que o poder 

se faça sentir; pelo contrário, ele se faz presente em todos os lugares. Por conseguinte, é 

mais perverso, mais controlador, porque se sustenta no aparato das novas tecnologias de 

informação. O símbolo do controle passa do panóptico para a web (rede digital de 

comunicação mundial), que concentra toda a informação dos indivíduos em bancos de 

dados.  

Neste novo modelo social o princípio da docilidade, presente na sociedade 

disciplinar, tem continuidade, porém, se mostra com outra roupagem, pois os indivíduos 

entregam voluntariamente seus dados à vigilância. Perpetua-se, dessa forma, 

modernamente, o princípio do panóptico como instrumento de subordinação ideológica. 

O exercício do controle, agora aperfeiçoado pelo auxílio da tecnologia e pelo uso de 

equipamentos minúsculos, quase imperceptíveis ao olhar humano, torna-se habitual no 

cotidiano das sociedades. O controle acaba sendo interiorizado pelos indivíduos como 

necessário e absolutamente vital. É o biopoder5 que organiza e controla a vida em todos 

os campos sociais. 

                                                             
5 O conceito de biopoder que utilizamos remete ao desenvolvido por Hardt e Negri (2001) que é um termo 

totalizante que serve para assegurar uma forma global de dominação que tem como premissa que a atuação 

do poder deve ser entendida como a extração de alguns tipos de ‘mais-valia’ da vida humana, da qual o 

Império depende. É uma “forma de poder que regula a vida social a partir de seu interior (...) e é expressa 

como um controle que se estende ao longo das profundezas das consciências e dos corpos da população” 

(Hardt; Negri, 2000, p. 23 e 24). Desta forma, refere-se a forma de política que é fundamentalmente 

dependente da dominação, exploração, expropriação. 
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A autora arrazoa, ainda, que os muros que caracterizavam a sociedade disciplinar 

caem, e o poder controlador se dissolve em todos os espaços, operando, agora, de maneira 

mais sutil, porque é quase imperceptível ao olhar comum. O poder disciplinador continua 

impositivo, embora não implique em práticas de adestramento físico, mas faz-se presente 

na sociedade por meio da necessidade de se dominar a comunicação e a informação nas 

relações sociais e em todos os campos de trabalho estruturando, inclusive, as condutas e 

os horários a serem seguidos. (Aguero, 2008) 

Assim, nas sociedades contemporâneas, o biopoder envolve todo o corpo social, 

valendo-se de uma tecnologia que funciona a partir da sedução. A intenção não é mais 

explicar ou convencer, mas seduzir. Dessa forma, mesmo distante do ambiente 

educacional, os sujeitos seduzidos pelos aparatos tecnológicos acabam levando o controle 

para dentro de suas casas. É o princípio da sedução do controle opondo-se à coerção das 

sociedades disciplinares (Aguero, 2008).  

I.III- A sociedade atual e o furo na educação. 

 A partir da leitura de Foucault (1987), Deleuze (1992) e de seus comentadores, 

podemos compreender que a sociedade atual encontra-se em um processo de 

transformação, na qual o poder assume características de biopoder e se investe não mais 

sobre o corpo individual, mas sobre a totalidade do corpo social, sobre a população. Nesta 

medida, há uma coexistência de práticas típicas do pensamento clássico com tecnologias 

específicas dos novos mecanismos de controle.  

Dentro deste cenário, de novas configurações, que papel a disciplina escolar 

assume na contemporaneidade? Como os alunos se comportam frente a esta nova 

cartografia? Como corpos uteis, dóceis e disciplinados, ou como corpos flexíveis, 

opinativos, singulares e comprometidos, e por que não dizer “indisciplinados”?  

Tais questões não são fáceis de responder visto que no cenário atual vivemos em 

um ambiente onde se associam práticas disciplinares de poder, tecnologias que tentam 
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moldar os sujeitos e a expansão do controle sem barreiras, que não deixam espaço para a 

formação da subjetividade singularizada, o que, talvez, venha levando à “indisciplina” 

escolar, como uma forma de burlar toda esta maquinaria de amarras; como uma espécie 

de resistência a esta escola atual que parece estar atuando de modo a estabelecer uma 

combinação entre práticas de disciplinamento, baseadas na vigilância hierárquica, 

sanções normatizadoras e exames, juntamente com práticas continuas de controle 

potencializadas pelas exigências de formação permanente.  

Sobre estas questões, Guimarães (2003) crê que a escola, a partir da modernidade, 

nunca deixou de exercer sua função de forma individualista. Com o decorrer dos tempos, 

mudam-se apenas as fachadas, mas os objetivos de formar pessoas para atender ao modo 

de produção continuam os mesmos. Desta forma, a disciplina muda “sua roupa”, porém 

continua atuando na mesma direção. Cruz (2011) corrobora com estas ideias ao colocar 

que a seriação, por exemplo, salienta as disparidades individuais, recompensando os que 

se sujeitam a movimentos adequados que a escola impõe, punindo e excluindo os alunos 

que apresentam comportamento “fora do padrão”. O atual modelo pedagógico continua 

permitindo analisar os indivíduos nas suas peculiaridades, buscando tornar todos 

igualmente submetidos às regras, vigiando-os constantemente. Assim, as punições, como 

já apontava Foucault (1987), não buscam extinguir os infratores, mas diferenciá-los e 

distingui-los, separando-os em grupos distintos, fechados e restritos de indivíduos. 

Todos os autores pesquisados apontam que as regras disciplinares transmitidas nas 

escolas se modificam, visto serem produzidas em um determinado tempo. Assim, de 

acordo com as mudanças sociais de um tempo se modificam as regras, as formas de 

sujeição, as formas de transgressão e os processos de subjetivação, porém a disciplina 

continua como condição sine qua non de “adestramento” dos sujeitos.  

Assim, como aponta Medeiros (1995) as formas de organização disciplinar que 

encontramos hoje na maioria das instituições escolares, e que nos parecem tão naturais, 
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na verdade são sobredeterminadas por um conjunto de ideias que se constituem num 

determinado momento histórico. Estas adquirem um status de natural, como se a natureza 

assim as tivesse determinado, e acabam sendo veiculadas como tal, permitindo recortar o 

que encontramos no cotidiano. Este conjunto de ideias, por sua vez, é da ordem de um 

momento histórico que, a sua maneira, recorta como “problema” tudo o que se distancia 

desse ideal.  

O enraizamento dos dispositivos disciplinares e de controle produziram na 

sociedade o ideal disciplinar como “natural” ao aprender. Com isso, tudo que foge a esta 

norma é considerado como problema de “indisciplina” escolar.  

No entanto, podemos ver que a construção disciplinar possui um furo, algo que 

fracassa, visto que as produções discursivas criam problemas, vinculados ao “impossível 

de disciplinar” que produz questões para quem se encontra na escola, na medida em que, 

por mais que se produzam ferramentas de controle absoluto, há sempre algo que escapa 

e produz questões aos educadores. 

Como apontado por Ruth Rocha (1986): 

Naquele tempo eu até que achava natural que as coisas fossem 

daquele jeito [...]. Eu ia pra escola todos os dias de manhã e quando 

chegava, logo, logo, eu tinha que me meter no vidro. É, no vidro! 

Cada menino ou menina tinha um vidro e o vidro não dependia do 

tamanho de cada um, não! O vidro dependia da classe em que a 

gente estudava. Se você estava no primeiro ano ganhava um vidro 

de um tamanho. Se você fosse do segundo ano seu vidro era um 

pouquinho maior. E assim, os vidros iam crescendo à medida que 

você ia passando de ano. Se não passasse de ano, era um horror. 

Você tinha que usar o mesmo vidro do ano passado. Coubesse ou 

não coubesse. Aliás, nunca ninguém se preocupou em saber se a 
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gente cabia nos vidros. E pra falar a verdade, ninguém cabia direito. 

Uns eram muito gordos, outros eram muito grandes, uns eram 

pequenos e ficavam afundados no vidro, nem assim era 

confortável. Os muito altos de repente se esticavam e as tampas dos 

vidros saltavam longe, às vezes até batiam no professor. Tinha 

menino que tinha até que sair da escola porque não havia jeito de 

se acomodar nos vidros. E tinha uns que mesmo quando saíam dos 

vidros ficavam do mesmo jeitinho, meio encolhidos, como se 

estivessem tão acostumados que até estranhavam sair dos vidros 

(Ruth Rocha, 1986, p.14). 

Nesse trabalho pretendemos investigar estas questões, tomando como referência 

as crianças cujas “tampas saltam longe”, aquelas que não conseguem “se acomodar nos 

vidros”. Nesse sentido, partimos do caso de José, uma criança que não se “acomodava” à 

escola, aparecendo tanto no discurso da mãe quanto no da professora como “totalmente 

indisciplinado”. 

O caminho percorrido até aqui nos remete a questionar se a indisciplina escolar 

não seria atualmente um sintoma social. Tal ideia parte de um viés proposto por 

Vasconcellos (2012) que aponta que a escola se desvirtua ao não aceitar o “impossível de 

educar”, tal impossível, atesta, paradoxalmente, tanto o fracasso quanto o sucesso do ato 

educativo. O resto que reside à educação está na base do que permite, justamente, a 

constituição de um sujeito e não de um mero objeto do gozo do Outro, porém, a escola 

não tem esta mentalidade, o que leva a segregações e intolerâncias aos que fogem à 

norma. Tal desvirtuamento acarreta, ainda, à multiplicação de diagnósticos, de “rótulos” 

e ao excesso de medicalização, que não visa tratar o sujeito, mas sim homogeneizá-lo, 

isto é, visa tão somente o silenciamento do corpo, na busca de contê-lo, o que leva, por 

sua vez, ao apagamento do sujeito. 
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Ao afirmar que os impasses escolares são um sintoma social, 

entende-se que os sintomas subjetivos, que se constroem na escola, 

são respostas laboriosas e singulares forjadas pelos sujeitos perante 

seu encontro com um discurso social acerca da educação que 

pleiteia o sucesso e rejeita o fracasso. Entendemos que, baseado no 

sintoma subjetivo, podemos escutar o sintoma elucidando os 

modos de organização do gozo em uma dada época. (Vasconcellos, 

2012, p. 71-72)  

Visto que, o sintoma é ao mesmo tempo, subjetivo e social pois ele empresta da 

cultura os modos de se haver com a castração, com o desejo do Outro. Neste sentido, 

Vorcaro (2004) conceitua o sintoma social se situa: 

Entre o universal do mal-estar e o singular do sintoma subjetivo: metáfora 

partilhada por um grupo do mal-estar, por meio de uma modalidade de gozo inscrita, 

submetida e provocada pelo discurso universal. (...)Tentativa de simbolizar o real que a 

linguagem não consegue recobrir na medida adequada. (Vorcaro, 2004, p.62-63)  

 Fleig (1999) defende que o sintoma, sendo um efeito de estrutura (discursiva), não 

pode ser considerado sem as torções e alterações que ocorrem em cada cultura. Pois, como 

Lacan, já apontava, o inconsciente é transubjetivo e social, o que possibilita que todo 

sintoma seja tomado também como social, isto é, uma solução substitutiva que enlaça 

recalcamento e gozo nos conflitos próprios de cada cultura e de cada sujeito constituído 

na mesma cultura. Jerusalinsky (1998) corrobora com esta visão ao pontuar que o sintoma 

é sempre uma tentativa de simbolizar o real, um artificio construído pelo sujeito para 

manejar o impossível. E o modo particular de cada um responder a isso que é 

sobredeterminado por um contexto que é coletivo, isto é, social.  

Levando este debate para o campo da escola, devemos discutir a relação da criança 

frente ao discurso social hegemônico da escola que exige sucesso total na educação e para 
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isso se utiliza de saberes científicos de diversos campos teóricos no afã de ter respostas 

para tudo que foge ao ideal, porém, não há solução para o furo que a linguagem produz.  

Deste modo, podemos compreender que algo da queixa escolar de indisciplina 

será sempre da ordem do sintoma social, e desta forma sempre terá um resto impossível, 

na medida em que disciplinar todas as crianças é da ordem de um ideal impraticável. 

Assim, a escola terá que se haver com este impossível estrutural do educar, porém, 

acreditamos que para além dele há um outro impossível que é da ordem da estrutura do 

sujeito. 

Há, assim, um discurso social a partir do qual cada sujeito, de modo singular 

ordenará a sua economia psíquica.  

Neste sentido, buscaremos o conceito de sintoma em Freud e Lacan no intuito de 

analisar o caso clínico de José de forma a lançar luzes sobre isso que, na escola, transborda 

e produz problemas. 
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Capitulo II - O sintoma na obra de Freud e seus desdobramentos na clínica com 

crianças 

A psicanálise é Freud. Se queremos fazer 

psicanálise, é necessário voltar a Freud, a 

seus termos e a suas definições, lidos e 

interpretados no sentido literal. (Lacan, 

1974) 

 

O sintoma é o caminho pelo qual Freud edifica a psicanálise. Ele inicia seu 

trabalho se perguntando sobre o sentido enigmático do sintoma de suas pacientes 

histéricas, e é tentando achar respostas para os mesmos que constrói a teoria psicanalítica. 

Abrindo caminho para a verdade do sintoma histérico, vê um sofrimento psíquico onde 

só se encontravam mentiras e simulações (Ocariz, 2003). 

Andrade (2009) arrazoa que Freud produz uma grande revolução a partir do 

momento em que abre espaço para a escuta da histérica, pois na fala das mesmas se 

encontrava o verdadeiro saber sobre a histeria, ignorado por todos, inclusive pelas 

próprias histéricas. 

Assim, é na busca freudiana de compreensão do sofrimento humano que se 

elabora o conceito de sintoma na obra. Empreenderemos uma leitura do seu percurso 

dividida em três partes, como proposto por Ocariz (2003) e Maia (2010): as obras 

anteriores a 1900, onde Freud apreende o sintoma como um conflito psíquico, que contêm 

um sentido e uma relação com a vida do sujeito; as obras entre 1900 e 1920, nas quais ele 

desvela que tal sentimento diz respeito a um conflito psíquico, resposta a uma luta e, ao 
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mesmo tempo, uma solução de compromisso que permite, simultaneamente, a realização 

do desejo inconsciente e as exigências da defesa. E as obras escritas após 1920, nas quais 

a prática clínica o levam a perceber que a relação do neurótico com seu sintoma sempre 

se mostra de forma tensa e paradoxal. A conceitulização da pulsão de morte aponta o 

modo de satisfação pulsional, presente no sintoma razão de sua persistência.  

Posteriormente faremos uma reflexão sobre os desdobramentos do conceito de 

sintoma na clínica com crianças. 

II.I – O sintoma como conflito psíquico (obras anteriores a 1900). 

No início da obra de Freud, no texto: Sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos 

histéricos: comunicação preliminar (1893a/1996), as elaborações teórico-clínicas se 

encontravam vinculadas ao uso da hipnose nos atendimentos às pacientes histéricas. Os 

resultados alcançados, porém, mostravam-se insatisfatórios, o que o levaram a continuar 

buscando o método mais adequado. No atendimento à paciente Anna O., ele relata que 

Breuer se utiliza do método catártico6, porém este se mostrou ineficaz como a hipnose, 

visto que a causalidade do sintoma continuava intocada, e, com isso, não havia como 

impedir que novos sintomas viessem a ocupar o lugar dos que foram eliminados. Freud, 

então, começa a utilizar como método a técnica da pressão, no intuito de que suas 

pacientes relatassem seus conteúdos desagradáveis que elas insistiam em dizer que não 

lembravam. A partir de então elas começam a conseguir falar do que as afeta. Não é 

possível saber com precisão a época em que Freud abandonou esses diferentes métodos. 

No texto “Sobre a psicoterapia”, Freud (1905 [1904] /1996) aponta que há seis 

anos não se utilizava mais da hipnose e da técnica da pressão, o que mostra que ele 

abandonou tais técnicas em meados do fim da década de 1890. 

                                                             
6O método catártico era o procedimento terapêutico pelo qual um sujeito consegue eliminar seus afetos 

patogênicos e então ab-reagi-los, revivendo os acontecimentos traumáticos a que eles estão ligados 

(Roudinesco; Plon, 1998, p.107). 
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Jorge (2007), em sua dissertação de mestrado “A construção da associação livre 

na obra de Freud”, mostra que a partir de 1896 desaparece dos escritos freudianos 

menção ao uso de tais técnicas com os pacientes, e aponta que se vê claramente que à 

medida que Freud revelava os processos mentais inconscientes, tornava-se urgente algum 

mecanismo investigativo especial, que somente foi alcançado quando ele abandonou 

definitivamente o hipnotismo e a técnica da sugestão deliberada e passou a confiar no 

curso das associações livres do paciente. Esta passagem é imprescindível para a 

constituição do método psicanalítico. A autora aponta, ainda, que a passagem para 

associação livre levou a inúmeros efeitos: possibilitou a Freud alcançar outros elementos 

teóricos fundamentais para a psicanálise, como a resistência e o recalque, sendo este 

último a pedra angular sobre a qual repousa toda a estrutura da teoria psicanalítica, 

conceito talhado pelo pensamento freudiano e que permitiu estabelecer a vinculação entre 

a sexualidade e o inconsciente, este todo indissolúvel que sustenta tanto a teoria quanto a 

prática psicanalítica. Além disso, ao formalizar o método deslocou o médico do lugar 

cativo daquele que detém todo o saber sobre o outro, e criou um campo inédito da 

experiência psíquica, considerada em sua singularidade, estabelecendo que o inconsciente 

define o domínio por excelência da cena psicanalítica. Assim, a associação livre 

representou uma mudança de cunho metodológico e epistemológico. 

Ainda no texto Sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos: 

comunicação preliminar(1893/1996), escrito em parceria com Breuer, Freud começa a 

defender que os sintomas das histéricas não eram afecções orgânicas, mas produto de um 

conflito psíquico gerado por um evento traumático que deixou marcas. Este, no entanto, 

não pode ser lembrado no estado de vigília.  O sintoma das histéricas seria o efeito de um 

processo mental que ocorreu em seu passado, o qual seria desencadeado por uma causa 

precipitante. Existiria um intervalo entre o ponto que originou o sintoma e a sua primeira 

ocorrência. Esses dois polos estariam conectados por correntes associativas 
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correspondentes a elos causais intermediários. Ele, então, postula que “os histéricos 

sofrem de reminiscências” (Breuer e Freud, 1893/1996, p. 43).  

As lembranças relativas aos sintomas histéricos apresentavam-se com 

características particulares. O afeto provocado pelo trauma, que usualmente deveria ser 

eliminado por uma descarga através de uma ab-reação7, permanecia vinculado a estas 

lembranças, e as representações não sofreriam degradação temporal, permanecendo 

intactas na mente. Além disso, não seriam lembradas pelo paciente em estado psíquico 

normal.  

Freud, no artigo, A psicoterapia da histeria (1893-1895/1996) levanta a hipótese 

de que a causa dos sintomas encontra-se em fatores sexuais, afirmando, então, que os 

sintomas aparecem como uma forma de proteger o histérico de lembranças dolorosas: “o 

não saber do paciente histérico seria, de fato, um não querer saber – um não querer saber 

que poderia, em maior ou menor medida, ser consciente” (Freud, 1893-1895/1996, 

p.284).  

Nesta perspectiva, Freud (1894/1996), influenciado pelas ideias de Pierre Janet, 

propõe, no artigo As neuropsicoses de defesa, que existe uma divisão da consciência, 

produzida pelo paciente no intuito de se proteger de um afeto conflitivo. Com esta 

formulação Freud argui o que seria um esboço do inconsciente. 

Ele propõe, então, em 1896, no artigo Hereditariedade e etiologia das neuroses, 

que “os sintomas da histeria são determinados por certas experiências da paciente que 

atuaram de modo traumático e que são reproduzidas em sua vida psíquica sob a forma de 

símbolos mnêmicos” (Freud, 1896a/1996, p. 190). A decifração de suas causas se 

assemelha ao trabalho arqueológico de exploração de uma região desconhecida. O 

                                                             
7Termo introduzido por Sigmund Freud e Josef Breuer em 1893, para definir um processo de descarga 

emocional que, liberado o afeto ligado à lembrança de um trauma, anula seus efeitos patogênicos. 

(Roudinesco; Plon, 1998, p. 3) 
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sintoma é entendido, então, como uma testemunha da história da origem da doença, e 

assim deve ser escutado. 

É neste período que Freud propõe a teoria do trauma, crendo que as cenas 

traumáticas de abuso sexual que lhe são relatadas por suas pacientes são verdadeiras, visto 

que, ao serem relatadas, os sintomas desaparecem. Com isso, o campo da sexualidade é 

destacado como base da neurose: “qualquer que seja o sintoma que tomemos como ponto 

de partida, no fim chegamos infalivelmente ao campo da experiência sexual” (Freud, 

1896a/1996, p. 196). Dessa forma, a hipótese formulada pelo autor é a de que, 

investigando o sintoma se encontra a existência de um trauma ligado a uma experiência 

infantil de conteúdo sexual. Esta experiência sem efeito, a princípio, seria despertada 

apenas na puberdade, exercendo ação patogênica em um segundo tempo, na forma de 

lembranças inconscientes.  

O sintoma seria, deste modo, o resultado patológico de um esforço preventivo 

contra a lembrança penosa. “Os sintomas histéricos são derivados de lembranças que 

agem inconscientemente” (Freud, 1896a/1996, p. 207).  

Ainda em 1896, no Rascunho K. As neuroses de defesa, Freud arrazoa que o rumo 

das neuroses ocorre a partir do recalque de uma experiência sexual prematura que, 

posteriormente, despertaria a lembrança correspondente, havendo a formação de um 

sintoma primário. A posterior luta entre as ideias recalcadas e o Eu é que levaria à 

formação dos novos sintomas, ou seja, à doença propriamente dita. Para Freud, a 

especificidade de cada neurose estaria na forma pela qual se realizaria o recalque em cada 

uma, sendo ele sempre decorrente de um desprazer relacionado a uma experiência sexual 

prematura. 

Entrementes, em 1897, na carta 69 dirigida a Fliess, Freud relata mudanças 

fundamentais em suas concepções de sintoma e da verdade que ele encobre, afirmando: 

"Não acredito mais em minha neurótica" (Freud, 1897/1996, p. 308). Ele reconhece, 
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então, que não se pode atribuir valor de realidade aos conteúdos inconscientes. O trauma, 

que antes tinha valor de verdade, se torna suposto ou inferido, o que o levará a pensar na 

fantasia traumática provinda de desejos proibidos e ocultos. Com isso, ele reconhece os 

relatos de suas pacientes como fantasias produtoras de sintomas, o que o leva a procurar 

medidas de tratamento para isso, fazendo-o avançar e inaugurar a Psicanálise, tal como 

ela veio a ser conhecida posteriormente. 

Nestes primeiros anos de sua obra podemos observar que Freud atribuiu 

importância fundamental à fala de suas pacientes, à interpretação das mesmas, bem como 

ao papel da sexualidade no núcleo dos sintomas, o que produz resistências inconscientes. 

II.II- O sintoma como solução de compromisso (obras entre 1900 e 1920) 

Todo tratamento psicanalítico é uma tentativa para libertar 

o amor recalcado, que encontrou no sintoma a incômoda 

solução de um compromisso. (Freud, 1907/1996, p.80) 

 

Com a obra A Interpretação de Sonhos, de 1900, vemos uma ruptura 

epistemológica na qual o conceito de inconsciente é formalizado e trabalhado, além da 

formulação da teoria sobre a organização e funcionamento do aparelho psíquico.  Tal obra 

é considerada o marco de fundação da psicanálise, na qual podemos ver a formulação de 

diversos conceitos teóricos que possibilitam destacar a identidade entre a formação dos 

sonhos e a atividade psíquica que deságua nos sintomas. É nesta obra que o autor postula 

a primeira tópica do aparelho psíquico, apresentando o inconsciente como a instancia 

psíquica constituída de representações pulsionais recalcadas, organizadas pelas leis do 

processo primário (Ocariz, 2003; Andrade, 2009; Maia, 2010 Pacheco, 2012). 

Ainda tentando dar tratamento às suas pesquisas acerca dos sintomas e dos 

conteúdos inconscientes ai embutidos, Freud(1900/1996) postula que os sonhos possuem 
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conteúdos latentes e manifestos, e se constituem em satisfações de desejos providas de 

sentido e significado, passiveis de interpretação. 

Propõe, ai, a topologia do aparelho psíquico como formado pelos sistemas 

inconsciente (Ics) e pré-consciente/consciente (Pcs e Cs) que visa a manutenção da 

homeostase do organismo, balanceando os excessos de excitação no intuito de encobrir 

os conteúdos indesejados para a consciência, o que produz satisfação, mesmo que de 

modo desviado. 

Destarte os sonhos, como os sintomas e outros fenômenos lacunares, se 

configuram como mensagens cifradas. Isso ocorre pela atuação dos mecanismos de 

condensação e deslocamento que transformam e compactam os conteúdos latentes em 

conteúdos manifestos, de modo a transformar e distorcer os desejos inconscientes. 

O conteúdo onírico é expresso como se fosse um roteiro 

pictográfico, cujos caracteres têm de ser transpostos 

individualmente para a linguagem dos pensamentos oníricos. A 

primeira coisa a se tornar clara para quem compara o conteúdo com 

os pensamentos dos sonhos é que foi efetuado um trabalho de 

condensação em grande escala. (Freud, 1900/1996, p. 282) 

No mesmo artigo, nos apresenta o sonho como marcado por dois fenômenos: a 

natureza do desejo, que é a força propulsora do sonho; e o caráter distorcido da sua 

apresentação. Ele postula, ainda, que o sistema inconsciente é o ponto de partida para a 

formação do sonho, e o sistema pré-consciente o guardião, que mantém as cadeias de 

pensamento inconscientes recalcadas, impedindo-as de avançar e ganhar acesso à 

consciência.  

No estado de sono a resistência pré-consciente diminui, sendo possível a formação 

dos sonhos, porém o mesmo não deixa de apresentar censura, por isso eles serem tão 

distorcidos, o que nos possibilita compará-los aos sintomas: “O que é encontrado nas 
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psiconeuroses é sempre explicável como um efeito da influência da censura numa cadeia 

de pensamentos empurrada para primeiro plano por representações-meta que 

permaneceram ocultas” (Freud, 1900/1996, p. 560). Assim, o inconsciente, enquanto 

sistema psíquico, abriga movimentos de desejos indestrutíveis, permanentemente ativos 

e com insistência inesgotável de se expressarem na consciência, mesmo que de forma 

distorcida pela censura pré-consciente. O inconsciente se apresenta, deste modo, como o 

lugar da realidade psíquica e da fantasia, que se mostra através de sonhos, sintomas ou 

outras manifestações do mesmo.  

O surgimento de um sintoma ou sonho deriva de um conflito entre os sistemas 

inconsciente e pré-consciente. Para irromper na consciência é preciso servir aos dois, 

enquanto forem compatíveis entre si. Neste sentido sonhos e sintomas resultam da 

expressão de um desejo inconsciente realizado, mas também de uma formação de 

compromisso entre os sistemas inconsciente e pré-consciente.  

Os sintomas neuróticos mostram que os dois sistemas se encontram 

em conflito entre si, são o produto de um compromisso que põe 

termo ao conflito por algum tempo. De um lado dão ao Ics um 

escoadouro para a descarga de sua excitação e lhe fornecem uma 

espécie de porta de escape, enquanto, de outro possibilitam ao Pcs 

controlar o Ics até certo ponto. (Freud, 1900/1996, p. 609) 

Neste sentido, uma representação inconsciente não pode penetrar no pré-

consciente devido ao recalcamento, então ela se vincula a uma representação do pré-

consciente para se encobrir por ela, formando uma representação simbólica do 

inconsciente na consciência, como os sintomas e sonhos.  

Deste modo, Freud (1900/1996) aponta que a peça principal desta engrenagem 

psíquica é o recalque que surge como solução para o conflito psíquico, pois provoca um 

esquecimento que retira a carga efetiva da consciência deixando apenas resíduos; isto é, 
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a ideia é recalcada, mas sua força motriz é redirecionada para outra coisa, como os sonhos 

e sintomas. A partir daí vemos que o sonho, os atos falhos, os sintomas são representações 

de um conteúdo recalcado, sendo, deste modo, representações simbólicas decorrentes do 

trajeto percorrido pelos desejos inconscientes por caminhos associativos que os distorcem 

através de condensações, deslocamentos e formações de compromisso. 

Freud (1905 [1901] /1996) no artigo Fragmentos da análise de um caso de 

histeria, aponta, a partir do caso clínico da paciente Dora, que “os sintomas são 

dissolvidos buscando-se sua significação psíquica” (Freud, 1905 [1901] /1996, p. 38). 

Afirma, também, que as perturbações histéricas estão na intimidade da vida psicossexual 

dos pacientes, e seus sintomas são a expressão de seus desejos mais secretos e recalcados, 

de modo que a elucidação dos mesmos envolve a revelação destas intimidades e segredos.   

Neste caso, o autor aponta que a sexualidade é a força propulsora do sintoma, e 

que a neurose se caracteriza pela incapacidade do sujeito frente as exigências 

verdadeiramente eróticas, o que faz com que o mesmo seja dominado por uma oposição 

entre a realidade e a fantasia. Se o que ele mais anseia em suas fantasias lhes for 

apresentado na realidade, ele foge. 

Devemos ressaltar que, nesse momento de sua obra, Freud explica tais sintomas 

como advindos do recalcamento das excitações em suas zonas erógenas. Nesse contexto, 

é confirmado que os sintomas são provenientes de um desejo recalcado, dando expressão 

a esse desejo. 

Assim, a visão de que todo sintoma tem uma vertente que corresponde à 

representação de uma fantasia sexual possibilita o deciframento dos mesmos. Segundo 

Freud (1905 [1901] /1996), deve haver um tipo de sentido e de significação psíquica 

associada a uma complacência somática. Ele acrescenta que se os sintomas correspondem 

a diversos significados simultaneamente, passando de um significado a outro, 

conservando sempre algum traço com a significação original.  
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Neste artigo reconhece que a marca produzida pelas satisfações primárias, que 

fazem o sintoma se instalar, não desaparecem junto com os sintomas. Essa zona primária 

de satisfação serve de base para a formação de novos sintomas em qualquer ocasião. Desta 

forma, o autor percebe que há uma articulação entre sintoma e satisfação pela via do 

ganho secundário. A doença possibilita, e até mesmo é motivada, por dois tipos de ganho: 

um primário e outro secundário. O ganho primário advém de uma espécie de fuga para a 

doença, resultando na aparente resolução do conflito psíquico. Uma espécie de solução 

de compromisso na qual a pulsão pode se satisfazer sem prejuízo da censura. O ganho 

secundário é representado pelas vantagens advindas do próprio adoecimento. 

Freud (1905/1996) no artigo Três ensaios sobre a teoria da sexualidade apresenta 

o seu maior estudo sobre a sexualidade humana e sua relação com o adoecimento. Nele, 

o autor introduz o conceito de pulsão sexual com a finalidade de ampliar o conhecimento 

sobre a sexualidade humana, visto que o mesmo é o alicerce no qual se assenta a sua 

reflexão sobre a sexualidade, juntamente com os conceitos de fantasia e de desejo. 

Ocariz (2003); Pacheco (2012) apontam que Freud, nesta obra, quebrou o encanto 

de uma pretensa inocência das crianças, além de afirmar que a pulsão sexual humana não 

possui um objeto naturalmente determinado, apontando que há algo de enigmático na 

sexualidade humana, o que produziu uma revolução no pensamento de sua época. 

Repetindo o que já disse em outras publicações, essas 

psiconeuroses, (...)baseiam-se em forças pulsionais de cunho 

sexual. Não quero dizer com isso apenas que a energia da pulsão 

sexual faz uma contribuição para as forças que sustentam os 

fenômenos (os sintomas), e sim asseverar expressamente que essa 

contribuição é a única fonte energética constante da neurose e a 

mais importante de todas, de tal sorte que a vida sexual das pessoas 

em pauta expressa-se de maneira exclusiva, ou predominante, ou 
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apenas parcial, nesses sintomas. (...) Os sintomas são a atividade 

sexual dos doentes. (...) Entre a premência da pulsão e o 

antagonismo da renúncia ao sexual situa-se a saída para a doença, 

que não soluciona o conflito, mas procura escapar a ele pela 

transformação das aspirações libidinosas em sintomas. (Freud, 

1905/1996, p. 154-156) 

O autor coteja que os sintomas mostram-se como substitutos para uma série de 

processos, desejos e aspirações investidos de afeto, cuja força origina-se da pulsão sexual 

que, devido ao recalque, teve sua descarga impedida e transformada numa atividade 

psíquica admissível à consciência. Assim, as formações do pensamento que foram retidas 

num estado de inconsciência aspiram a uma expressão apropriada a seu valor afetivo, a 

uma descarga. As histéricas, por exemplo, encontram-na mediante um processo de 

conversão em fenômeno somático. Deste modo, a sexualidade do neurótico remete-se a 

um estágio infantil, que não é lembrado, visto que tal fase é encoberta pelo véu da amnésia 

infantil que encobre os primórdios de sua sexualidade.  

O autor aponta: 

A amnésia infantil que converte a infância de cada um numa 

espécie de época pré-histórica e oculta dele os primórdios de sua 

própria vida sexual, carrega a culpa por não se dar valor ao período 

infantil no desenvolvimento da vida sexual. Um observador isolado 

não pode preencher as lacunas assim geradas em nosso 

conhecimento. Já em 18968 frisei a significação da infância para a 

origem de certos fenômenos importantes que dependem da vida 

                                                             
8 Freud refere-se, aqui, ao seu artigo sobre a etiologia da histérica de 1896. 
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sexual, e desde então nunca deixei de trazer para primeiro plano o 

fator infantil na sexualidade. (Freud, 1905/1996, p. 165-166) 

Assim, para Freud, a sexualidade existe desde o nascimento, e, a princípio, é 

vinculada à auto-conservação, sendo seu objetivo sexual dominado por uma zona erógena 

auto-erótica. 

Nesta obra Freud abaliza a resistência como a pedra angular de sua teoria, e ratifica 

que a causa das neuroses residem nas experiências sexuais do início da infância. 

Em 1909ano artigo Analise de uma fobia de um menino de cinco anos, Freud 

apresenta o caso do pequeno Hans, confirmando os pressupostos sobre a sexualidade 

infantil expressos em 1905. Esta obra também é um marco no atendimento de crianças, 

pois por mais que a abordagem tenha sido indireta, através do pai de Hans, ali foram 

lançadas sementes em gérmen do que ainda hoje é ofertado como atendimento à criança. 

Além disso, o autor dá ao sintoma de Hans o mesmo estatuto de um sintoma trazido por 

um analisando adulto, atestando para a unidade da psicanálise e para a noção de que o 

estudo dos sintomas transcende a idade cronológica (Gutfreind, 2009). 

Tal obra ratifica a ideia de que é através do conhecimento das teorias da 

sexualidade infantil que podemos compreender as doenças psíquicas. 

Para Freud (1909a/1996) as fobias, nomeadas por ele de histeria de angústia, são 

os distúrbios psiconeuróticos mais comuns e os que aparecem mais cedo na vida; sendo 

consideradas as neuroses da infância por excelência. A fobia, como um modo de defesa, 

transforma a angústia em medo localizado, tornando possível o uso de restrições e 

inibições para evitá-la e reduzi-la. Assim, na fobia, a angústia vai se deslocando até 

encontrar um objeto que tenha uma representação psíquica para deslocar a carga 

energética do medo para esse objeto, fantasiando que o controla. A angústia do fóbico 

relaciona-se à angústia de aniquilamento que equivale à perda do órgão sexual. Freud 

aponta, ainda, que há muitas semelhanças entre as neuroses de angústia e as histerias, 
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sendo que o traço que as difere é que a angústia na histeria de conversão se transmuda em 

um sintoma somático enquanto que na histeria de angústia se converte em fobia. 

Gutfreind (2009) aponta que no caso de Hans, especificamente, vemos um menino 

que sofria de uma ansiedade aguda ligada a questionamentos sobre os órgãos sexuais, 

sobre as diferenças anatômicas entre os sexos, sobre a origem dos bebês; além de estar 

enredado por uma série de fantasias ligadas à masturbação, à escopofilia, ao Édipo e a 

sentimentos de castração. Suas vivencias sexuais infantis despertaram o temor de 

castração e uma intensa ansiedade que foi deslocada para um objeto fóbico; o que 

desencadeou o desenvolvimento de uma fobia. Assim, a fobia de Hans era produto de 

uma deformação, um deslocamento do medo de ser castrado. 

Hans era realmente um pequeno Édipo que queria ter seu pai ‘fora 

do caminho’, queria livrar-se dele, para que pudesse ficar sozinho 

com sua linda mãe e dormir com ela. (...) Hans amava 

profundamente seu pai, contra quem ele nutria esses desejos de 

morte; enquanto seu intelecto objetava a tal contradição, ele não 

podia deixar de demostrar o fato da existência desta, batendo no 

seu pai e logo depois beijando o lugar em que ele tinha batido. 

(Freud, 1909a/1996, p. 103 - 104) 

Freud (1909/1996) apontou para Hans que o mesmo sentia medo do pai porque 

ele nutria desejos ciumentos e hostis contra este, mesmo que inconscientes. Interpretando 

que o medo do cavalo era medo do seu pai, a quem ele tinha razões legitimas para temer. 

Com este esclarecimento foi liquidada a resistência mais poderosa que impedia seus 

pensamentos inconscientes de tornarem-se conscientes. O pior do ataque estava, então, 

acabado. O pequeno paciente passou a descrever os detalhes de sua fobia, e tornou-se 

parte ativa na condução do tratamento. O autor aponta, ainda, que o medo do pai exerce 
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um dos papeis mais importantes na resistência contra a reprodução do material patogênico 

inconsciente, fato que também será discutido no caso a seguir. 

Ainda em 1909, Freud nos oferece outro caso célebre, no artigo Notas sobre um 

caso de neurose obsessiva, no qual apresenta um paciente que sofria de uma neurose 

obsessiva, caracterizada por pensamentos compulsivos em função de uma atividade 

sexual ativa e precoce que teve sua origem na infância, com significativas repercussões 

na idade adulta. Tal caso vem, deste modo, apresentar uma nova configuração psíquica 

que é a obsessão.  

           Freud observa, que os pensamentos obsessivos sofrem deformações semelhantes 

à dos sonhos, e que os sintomas obsessivos se assemelham a todas as outras neuroses 

porque apresentam os mesmos instintos reprimidos por trás dos sintomas. Porém, na 

neurose obsessiva a repressão não se efetua pela amnésia, como na histeria, mas sim pela 

ruptura de conexões causais devidas a uma retirada de afeto. Tais conexões reprimidas 

parecem persistir por um processo de projeção, assim transferidas para o mundo externo, 

onde dão testemunho do que foi apagado da consciência. 

O autor nos faz compreender, ainda, que um pensamento obsessivo ou compulsivo 

é aquele cuja função está em representar um ato regressivamente. Tais pensamentos 

forçam um caminho através da consciência que tenta se proteger contra os esforços que 

o pensamento consciente produz para resolvê-lo. Essa proteção é alcançada mediante a 

deformação sofrida pelo pensamento obsessivo antes de se tornar consciente. Além disso, 

cada ideia obsessiva é quase sempre removida e deformada da situação na qual ela se 

originou, além de haver um intervalo de tempo entre a situação patogênica e a obsessão 

que dela emerge, de modo a desnortear toda a investigação consciente de suas conexões 

causais, além disso, o conteúdo da obsessão é deduzido de suas relações referenciais 

particulares mediante uma generalização dele. 
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Outro fator importante relativo ao paciente era que o mesmo nutria um sentimento 

ambivalente de amor e ódio para com o pai. Essa ambivalência fazia com que os 

pensamentos agressivos dirigidos ao pai fossem acompanhados de medidas de proteção 

contra ele: os pensamentos obsessivos de que alguma coisa ruim poderia acontecer ao pai 

mesmo este estando morto. Isso é visto também, quando o paciente fala obre a 

masturbação, e se lembrava dos castigos que seu pai lhe dava face aos seus desejos 

sexuais e logo se via que o amor ao Pai era substituído por ódio. 

Castilho (2008) arrazoa que a partir destes dois casos apresentados por Freud em 

1909 (o caso do pequeno Hans e o do homem dos ratos), podemos ver a grande 

ambivalência de sentimentos para com o pai. Além de vez a fobia como o sintoma que 

supre a falha paterna e reforça a função do pai como agente da castração.  

Em 1916/1917 Freud apresenta suas Conferencias introdutórias à psicanálise, 

consideradas como um inventário das ideias e opiniões do autor, isto é, tratam de toda a 

sua fundamentação teórica até esta data. Nelas, arrazoa sobre os conceitos principais de 

sua obra, tais como o inconsciente, os sonhos, os atos falhos, os sintomas, as resistências 

e o recalcamento, entre muitos outros, porém, aqui, nos deteremos apenas a três 

conferências que versam mais especificamente sobre os sintomas. 

Na Conferência XVII: O sentido dos sintomas, Freud (1916/1917a/1996) aponta 

que Breuer descobriu, já em 1882, que o sintoma tem um sentido que se relaciona com as 

experiências vividas pelo paciente. Embora tal relação seja, em alguns casos, um enigma, 

ela sempre existe. Ele, então, argui que o sintoma é uma mensagem que apresenta um 

sentido obscuro e, por isso, é preciso construir um sentido que a justifique. 

Na Conferência XXII: Algumas ideias sobre desenvolvimento e regressão – 

etiologia, Freud (1916/1917b/1996) assinala que na histeria há uma regressão a um 

estágio anterior da organização sexual. O recalcamento desempenha o papel principal na 

histeria. Já na neurose obsessiva, é a regressão da libido a um estágio preliminar da 
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organização sádico-anal que apresenta-se como o fato mais importante para o que se 

manifesta por meio dos sintomas. É licito pontuar, assim, que a regressão é o processo 

mais característico das neuroses. O autor abaliza, ainda, que as pessoas adoecem de 

neurose quando são impedidas de satisfazer sua libido, assim, adoecem de frustrações.  

Os sintomas seriam, desta forma, os substitutos das satisfações frustradas. Com 

isso, encontramos na causa das neuroses, um conflito psíquico em que, de um lado, se 

defende a causa de determinados desejos, enquanto do outro se opõe a eles e os rechaça. 

As tendências libidinais rechaçadas conseguem abrir caminho por vias indiretas, 

submetendo-se a algumas deformações e atenuações. Estas vias indiretas levam à 

formação dos sintomas.  

Já na Conferência XXIII: Os caminhos da formação do sintoma, Freud 

(1916/1917c/1996) retoma a conceituação dos sintomas expressa na conferencia anterior: 

Os sintomas neuróticos são resultado de um conflito, e que este 

surge em virtude de um novo método de satisfazer a libido. As duas 

forças que entraram em luta encontram-se novamente no sintoma e 

se reconciliam, por assim dizer, através do acordo representado 

pelo sintoma formado. É por esta razão, também, que o sintoma é 

tão resistente: é apoiado por ambas as partes em luta. Também 

sabemos que um dos componentes do conflito é a libido 

insatisfeita, que foi repelida pela realidade e agora deve procurar 

outras vias para satisfazer-se. Se a realidade se mantiver 

intransigente, ainda que a libido esteja pronta a assumir um outro 

objeto em lugar daquele que lhe foi recusado, então a mesma libido 

será compelida a tomar o caminho da regressão e a tentar encontrar 

satisfação. (Freud, 1916/1917c/1996, p. 419, 420) 
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O autor abaliza, ainda, que o sintoma emerge como um derivado inúmeras vezes 

distorcido da realização de desejo libidinal inconsciente, sendo assim uma peça de 

ambiguidade meticulosamente escolhida, com dois significados em intensa contradição. 

Freud aponta, ainda, que o sintoma seria um substituto da pulsão sexual que 

precisou ser recalcada, fornecendo ao sujeito uma satisfação substitutiva para a pulsão. 

Esclarece que para romper o recalcamento, a libido encontra as fixações necessárias nas 

experiências do início da vida sexual, que, por ocorrerem numa época de 

desenvolvimento, são capazes de ter efeitos traumáticos. 

Assim, os neuróticos estão ancorados em algum ponto do seu passado no qual sua 

libido não se privava de satisfação, e eles eram felizes.  Repetem a forma infantil de 

satisfação deformada pela censura que surgiu no conflito, transformada em sensação de 

sofrimento e mesclada com elementos provenientes da causa precipitante da doença. 

Freud também propõe neste artigo que as fantasias possuem realidade psíquica, 

em contraste com a realidade material. A realidade psíquica é, assim, a realidade decisiva. 

O autor arrazoa, ainda, que os devaneios sejam as produções da fantasia mais comuns, 

neste sentido podem se mostrar como fonte de sonhos e sintomas neuróticos. O autor 

aponta, ainda, que o recuo da libido para a fantasia é um estágio intermediário no caminho 

para a formação de sintomas e parece exigir uma designação especial. 

Em 1918/1919 Freud apresenta o artigo Da história de uma neurose infantil, no 

qual retrata o caso clínico do “homem dos lobos” que, embora seja o atendimento de um 

adulto, trata basicamente da história do início de sua neurose infantil. No relato do caso, 

a primeira evidência do distúrbio neurótico do paciente se caracterizou por volta dos seus 

quatro anos de idade sob a forma de uma fobia animal, principalmente de lobos, que ele 

chamou de histeria de angústia. Depois, esse distúrbio foi descrito como uma neurose 

obsessiva de conteúdo religioso até os dez anos de idade. 
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Zagaroni (2007) aponta que tal caso traz esclarecimentos da organização sexual 

auto-erótica, iniciada na fase oral da libido, revelando, ainda, o papel determinante 

desempenhado na neurose do paciente por seus impulsos primários femininos. O grau 

acentuado de bissexualidade do paciente também é discutido. Além disso, o autor ratifica 

a ideia de que as cenas do início da infância, reveladas por uma análise exaustiva das 

neuroses, não são reproduções de acontecimentos reais, mas sim produtos da imaginação, 

que se designam a servir como alguma espécie de representação simbólica dos desejos e 

interesses reais, e que devem sua origem a uma tendência regressiva; a um afastamento 

das tarefas do presente.  

A influência da infância faz-se sentir no começo da formação de uma neurose, 

dado que desempenha um papel decisivo em determinar até que ponto o indivíduo 

conseguirá dominar os problemas reais da vida. A ocorrência de um distúrbio neurótico 

no quarto ou quinto ano da infância do paciente prova que as experiências infantis são 

capazes de produzir neurose, e que toda neurose no adulto é construída sobre uma neurose 

que ocorreu na infância. 

Assim, o caso do homem dos lobos insere-se na história da psicanálise a serviço 

de uma discussão sobre o lugar determinante das experiências infantis na subjetividade 

do adulto. Zagaroni (2007) aponta que, nesse caso, o infantil é entendido como sendo o 

que se reconstrói em análise das cenas e das fantasias da infância do paciente, sendo desta 

forma, atemporal. Desse modo, o infantil não se “desfaz” no adulto, mas permanece 

determinando aquilo que o mesmo reconstrói no trabalho de análise. É o infantil em seu 

caráter singular que é o próprio percurso de cada analisando.  

Podemos assinalar que a obra de Freud entre os anos de 1900 e 1919 produziu 

grandes avanços no campo psicanalítico, visto que o inconsciente foi definitivamente 

descoberto, seus conteúdos que antes eram descartados foram sendo trabalhados e 

interpretados, a sexualidade infantil e o caráter perverso da sexualidade humana foram 
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desvelados, foram trabalhados os diversos tipos de sintoma: da histeria, da histeria de 

angustia e da obsessão, além do autor demonstrar a importância da fantasia na vida do 

neurótico. 

II.III – O sintoma como satisfação pulsional (obras escritas após 1920)   

Nas conferências desenvolvidos por Freud em 1916/1917o autor deixou rastros de 

uma nova concepção para a constituição psíquica do ser humano, dando ênfase à pulsão. 

Mas foi em 1920 que ele estabeleceu a concepção econômica do aparelho psíquico dando 

à pulsão um lugar central em sua teoria, a partir do artigo Além do princípio do prazer. 

Tal obra introduz a fase final das opiniões do autor. Nela, ele trabalha a compulsão à 

repetição como fenômeno clínico, expõe a dicotomia entre Eros e pulsão de morte e 

caracteriza o problema da destrutividade. Assim, segundo Ocariz (2003), temos uma 

mudança paradigmática com um novo dualismo pulsional, na qual os fenômenos culturais 

e individuais passam a ter efeito de embate e de fusão entre a pulsão de vida e a pulsão 

de morte.  

Maia (2010) aponta que Freud, neste artigo, inaugura a segunda tópica do aparelho 

psíquico e a noção de pulsão de morte, mostrando que há algo impossível de ser 

representado, algo que está além do princípio do prazer e que leva ao caráter problemático 

da realidade psíquica expressa no sintoma. Freud percebe nesta época que o princípio do 

prazer e o princípio de realidade não conseguiam reger sozinhos o funcionamento mental 

como um todo, o que o levou a desenvolver o conceito do “além do princípio do prazer”, 

que viria a ser o princípio mais poderoso que regulamenta o funcionamento mental.  

Tal Princípio se caracterizaria por um tipo de satisfação que independe do prazer, 

podendo, inclusive, situar-se como desprazer ou mesmo atentar contra o sujeito. Tal 

dualidade pulsional (prazer/desprazer) serve para reafirmar que a satisfação está na base 

do sintoma, não só como ganho secundário, mas principalmente como defesa contra a 
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satisfação advinda da fantasia. Somente por isso ela é resistente à decifração, ou seja, à 

interpretação pela via do sentido. 

O autor, então, começa a produzir elaborações sobre esta relação entre prazer e 

desprazer. E percebe que há um prazer advindo da repetição das situações traumáticas 

que se liga à satisfação obtida pela pulsão. Neste sentido, discorre sobre as diferenças 

entre as pulsões de vida e as pulsões de morte. As primeiras dirigem os destinos do 

organismo, tendo o intuito de conservação da vida e de resistência às influências externas. 

Assim, elas exercem pressão no sentido de prolongar a vida. Já as segundas exercem 

pressão no sentido da morte. 

Esta necessidade de repetição é postulada pelo autor como compulsão à repetição. 

Tal conceituação o levou a reformular os princípios que regem o aparelho psíquico, a 

teoria sobre as pulsões e a tópica sobre o aparelho psíquico. 

Maia (2010) aponta que a partir deste momento da obra de Freud o sintoma é visto 

como possuindo duas faces. Por um lado ele é visto como processo lacunar, como uma 

mensagem passível de decifração, e, por outro, como satisfação pulsional, que resiste ao 

tratamento analítico. 

No artigo Inibições, sintomas e ansiedade, Freud (1926/1996) explica o sintoma 

como um sinal e substituto de uma satisfação pulsional que permaneceu temporariamente 

inativa, e que é o resultando de um processo de recalcamento. Assim, o sintoma passa a 

ser visto como o verdadeiro substituto e derivativo do impulso recalcado, obrigando o eu 

a ficar em alerta ao sinal de qualquer desprazer. A luta defensiva contra o sintoma assume 

muitas formas, visto que o eu tenta se defender de tudo que possa abalar a homeostase do 

aparelho psíquico, o que provoca uma luta entre o Princípio do Prazer, (no intuito de 

realizar o desejo), e o Princípio da Realidade (tentando trazer tranquilidade ao eu).  

Nesse artigo Freud retoma o caso da fobia do pequeno Hans (1909/1996) para 

expor e exemplificar as descobertas que vinha empreendendo desde 1920, e aponta que a 
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recusa de Hans a sair de casa em função do medo que um cavalo lhe mordesse encontrava-

se imbricada na atitude ciumenta e hostil para com o pai, a quem amava profundamente. 

Aqui, o conflito deve-se à ambivalência de sentimentos de amor e ódio para com o pai. A 

fobia do pequeno Hans deve ter sido uma tentativa para resolver o conflito. O recalque 

acometeu duas pulsões: uma agressividade sádica contra o pai e uma atitude terna e 

passiva em relação a ele. A formação de sua fobia teve o efeito de abolir totalmente o 

investimento objetal afetivo pela mãe. A força que motivou o recalque foi o medo de uma 

castração iminente. 

Destarte, a partir da análise da fobia de Hans, Freud (1926/1996) chega à 

conclusão de que a angústia é a essência da fobia, e que a mesma provém do próprio 

agente recalcador. Ela se manifesta como a reação a um perigo causado por um medo 

realístico, e o sintoma seria, assim, criado para evitar o surgimento do estado de angústia. 

Com isso, a angústia provoca o movimento do recalcamento que produz o movimento da 

formação dos sintomas. O autor aponta, ainda, que a pulsão sempre se satisfaz, mesmo 

que de forma substituta. Portanto, o que opera na neurose obsessiva é a infiltração da 

pulsão no recalcado. 

É do próprio sintoma que provém o mal, pois o sintoma, sendo o 

verdadeiro substituto e derivativo do impulso reprimido, executa o 

papel do segundo; ele continuamente renova as exigências de 

satisfação e assim obriga o ego, por sua vez, a dar sinal de desprazer 

e a colocar-se em uma posição de defesa. (Freud, 1926/1996, 

p.122) 

Freud chega à conclusão de que toda satisfação obtida pelo sintoma é pulsional. 

Mesmo que o sintoma realize um desejo, nesta realização estarão implicadas satisfações 

de ordem pulsional. 
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Já em 1930 no artigo Mal-estar na civilização, Freud apresenta a condição trágica 

do sujeito na modernidade, discorrendo sobre as agruras destes novos tempos. Postula a 

autonomia e a prevalência da pulsão de morte, mostrando que a mesma é responsável pela 

repetição, que faz com que o sujeito retorne sempre a um mesmo lugar; coberto de 

sofrimento e desprazer, o que proporciona uma satisfação paradoxal, para além do 

princípio do prazer. 

Ainda nesta obra, Freud aponta que são precisamente as frustrações da vida sexual 

que as pessoas conhecidas como neuróticas não podem tolerar. O neurótico cria 

satisfações substitutivas para si mesmo em seus sintomas, que por si só causam-lhe 

sofrimento ou tornam-se fontes de sofrimento por colocarem dificuldades nas suas 

relações com o ambiente e com a sociedade à qual pertencem. Assim, o sintoma passa a 

ser visto como ocupando um lugar muito sui generis na economia psíquica do ser humano, 

não tendo como ser visto apenas como a satisfação de um desejo inconsciente. 

Ocariz (2003) aponta, neste sentido, que a pulsão de morte seria uma força calada 

do organismo que tenderia à autodestruição. Assim, existe uma inclinação inata do ser 

humano para a agressividade, crueldade e destruição que é uma disposição pulsional 

autônoma, originária do ser humano. Tais pulsões são inibidas ou desviadas de suas metas 

pelo recalque, mas retornam na forma de sintomas; a agressão é introjetada, interiorizada 

no supereu, que se volta contra o próprio eu, o que faz com que as pessoas cometam, 

durante sua vida, os mesmos atos que lhes provocam desconforto, aflição e dor. 

 Em 1933 Freud apresenta as Novas conferências introdutórias à psicanálise, que 

fazem alusão aos conceitos ministrados nas conferências introdutórias à psicanálise 

apresentadas em 1916/1917, além de trazer um trabalho instigante sobre a estrutura da 

mente, a angústia, a teoria das pulsões, a psicologia do feminino entre outros. 

Apresentando novas conceituações, mergulhadas em discussões teóricas e 

metapsicológicas que foram cuidadosamente evitadas em anos anteriores. Uma 
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curiosidade sobre estas conferências é que, diferentemente das primeiras, estas nunca 

foram ministradas.9 

Na Conferência XXXI: a dissecção da personalidade psíquica, Freud (1933/1996) 

arrazoa que o sintoma é derivado do recalcado, sendo, ao mesmo tempo, um território 

estrangeiro para o eu e um representante do recalcado perante o mesmo. Assim, os 

sintomas são os representantes do recalcado ante o eu. O eu pode tomar a si mesmo como 

um objeto, pode tratar-se como aos outros objetos, pode observar-se, criticar-se e ser 

dividido, já o supereu, que assume o poder, função e até mesmo os métodos da instância 

parental, não é apenas seu sucessor, mas de fato o herdeiro legítimo de seu corpo.  

Na Conferência XXXII: Angústia e vida pulsional, Freud (1933a/1996) apresenta 

um estudo detalhado da angústia, propondo que a mesma resulta em recalcamento e, 

subsequentemente, todas as situações de perigo são reminiscências de uma situação 

traumática anterior que consistiu de um estado de excitação elevado. Neste texto, o autor 

retoma a teoria da pulsão para mencionar novas descobertas sobre a teoria da libido. 

Afirma que existem duas classes principais de pulsões, a sexual e a agressiva, sendo que 

todo impulso consiste em uma fusão de ambas. O masoquismo por exemplo, deriva-se de 

um sentimento inconsciente de culpa que, por sua vez, provém da agressividade para com 

os pais ocorrida na formação do supereu.  

Além disso, o autor discorre que o sintoma se mostra como a via indireta de 

satisfação pulsional, expressa de forma substitutiva, deformada e irreconhecível, que 

paradoxalmente causa sofrimento, desprazer e angústia. Nessa situação, a angústia 

sentida pelo eu é o sinal de desprazer que leva o eu a defender-se, desencadeando o 

recalcamento e a formação dos sintomas. 

                                                             
9 Ao todo foram sete conferências expostas por Freud em 1933, porém aqui nos deteremos apenas a duas 

que mais se relacionam com a temática trabalhada. 
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Seguindo o caminho das pulsões e seus efeitos sintomáticos no sujeito, Freud 

(1937/1996), no artigo Construções em análise, chega a uma encruzilhada prático-teórica, 

pois se por um lado ele percebeu que a formação de um sintoma tem um sentido e uma 

razão subjetiva para existir, por outro ele não desistiu de buscar um modo de curar o 

sujeito de sua pulsão. Ele, então, se interroga sobre os limites da eficácia de sua teoria, 

pois mesmo depois que se alcança a cura de determinado sintoma, um novo evento pode 

irromper outro e assim sucessivamente, como um ciclo sem fim.  

Como vimos, em toda sua obra Freud procura desvelar os sintomas. Postulou que 

o mesmo é uma solução de compromisso, mas também uma satisfação pulsional que 

sempre guardará algo indizível. A partir destes apontamentos nos debruçaremos sobre 

como o conceito de sintoma freudiano se enquadra nos desdobramentos da clínica com a 

criança na atualidade. 

II.IV – Apontamentos sobre o sintoma freudiano na clínica com crianças. 

A clínica psicanalítica com crianças tem enfrentado, ao longo da 

história, as dificuldades inerentes ao risco de se anular o conceito 

de “infantil”, sobrepondo a ele a ideia de “infância” como fase da 

vida. Nesse caso, a psicanálise, em geral, certamente pode ser 

reduzida a “um murmúrio lucrativo”; e a psicanálise com crianças, 

em particular, a uma pedagogização do sexo. (Pacheco, 2012, p.90) 

Freud não se deteve a relatar muitos casos de crianças, mas nos deixou um fio 

condutor que nos orienta até os nossos dias, apresentando em diversos momentos de sua 

obra a importância do estudo da subjetividade da criança. Vários autores como Ferreira 

(1999); Maia (2010) e Pacheco (2012) mostram que Freud modificou o conceito de 

criança, fazendo cair por terra a ideia de modelação da criança pela educação e pela 

psicologia, visto que ele desvelou que a criança possui desejos inconscientes que não são 

passiveis de serem educados. Produziu assim, um divisor de águas nas concepções 
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históricas da criança, eliminando as ideias sobre uma progressão harmoniosa da mesma, 

mostrando que as mesmas são na verdade perversos polimorfos.  

No seu artigo Projeto de uma psicologia cientifica, Freud (1895/1996) nos 

mostrou que o bebê humano nasce em um desamparo primordial, o que o faz ser 

totalmente dependente de um outro externo (normalmente a mãe). Assim, o bebê 

necessita de assistência de alguém que o constitua e o reconheça como objeto de cuidado. 

Sobre seus cuidadores, Freud percebe em 1897, em sua carta 69, que a criança 

nutre um desejo incestuoso pelos seus cuidadores, isto é por seus pais:  

Verifiquei também no meu caso, a paixão pela mãe e o ciúme do 

pai, e agora considero isso como um evento universal do início da 

infância, mesmo que não tão precoce como nas crianças que se 

tornam histéricas (...). Sendo assim, podemos entender a força 

avassaladora de EdipuxRex, apesar de todas as objeções levantadas 

pela razão contra a sua pressuposição do destino (...). Mas a lenda 

grega apreende uma compulsão que toda pessoa reconhece porque 

sente a sua presença dentro de si mesma. Cada pessoa da plateia foi 

um dia, em ponto menor ou em família, exatamente um Édipo e 

cada pessoa retrocede horrorizada diante da realização de um 

sonho, aqui transposto para realidade, com toda a carga de 

recalcamento que separa seu estado infantil do seu estado atual. 

(Freud, 1897/1996, p. 316) 

Neste sentido, Ocariz (2003) aponta que o ser humano passa por um processo de 

constituição como ser para chegar a se torna sujeito. Ele constitui sua sexuação, por meio 

de vínculos com as figuras parentais e com as identificações múltiplas que compõem o 

Édipo. Tal processo é conflitivo e traumático para a criança. 
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Em 1905/1996, Freud aponta no artigo Três ensaios sobre a teoria da sexualidade 

que: 

O trato da criança com a pessoa que a assiste é, para ela, uma fonte 

incessante de excitação e satisfação sexuais vindas das zonas 

erógenas, ainda mais que essa pessoa - usualmente a mãe- 

contempla a criança com os sentimentos derivados de sua própria 

vida sexual: ela a acaricia, beija e embala, e é perfeitamente claro 

que a trata como o substituto de um objeto sexual plenamente 

legitimo. (...)É verdade que o excesso de ternura por parte dos pais 

torna-se pernicioso, na medida em que acelera a maturidade sexual 

e também, “mimando” a criança, torna-a incapaz de renunciar 

temporariamente ao amor em épocas posteriores da vida, ou de se 

contentar com menor dose dele. Um dos melhores prenúncios de 

neurose posterior é quando a criança se mostra insaciável em sua 

demanda de ternura dos pais; por outro lado, são justamente os pais 

neuropáticos, que em geral tendem a exibir uma ternura desmedida, 

os que mais contribuem, com suas carícias, para despertar a 

disposição da criança para o adoecimento neurótico.  (Freud, 

1905/1996, p. 210-211) 

 O autor aponta, ainda, que a angústia se dá nas crianças através de uma pulsão 

sexual desmedida, ou prematuramente desenvolvida, ou que se tornou muito exigente em 

função dos mimos excessivos.  

Ocariz (2003) aponta que a partir desta obra, Freud mostra que no 

desenvolvimento do corpo pulsional, cada experiência vivida em cada zona erógena tem 

valor de trauma na infância. Assim, a sexualidade infantil é sempre exorbitante, 

extremada, inevitavelmente prematura, e encontra o sujeito despreparado para 
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administrar a tensão que aflora em seu corpo, que se mostra intensa demais para uma 

criança nascida sem defesas próprias, totalmente dependente do outro como semelhante 

e do Outro na sua dimensão simbólica. Neste sentido, a sexualidade infantil é sempre 

traumática e patogênica. 

Já no artigo, Análise de uma fobia de um menino de cinco anos, Freud 

(1909/1996), já apontava que o sintoma da criança seria a representação do que ela 

encontrou de enigmático na relação dos pais, na diferença anatômica dos sexos, na origem 

dos bebês e no lugar que ela vem a ocupar na dinâmica familiar. Além disso nos mostrou 

na prática a importância do complexo de Édipo no processo de subjetivação do sujeito. 

O sintoma de Hans não era apenas sinal de que algo não ia bem, era também uma 

solução para um conflito insuportável. Hans, em seu Complexo de Édipo, desejava a mãe 

e por isso desejava o aniquilamento do pai, porém, ao mesmo tempo, apresentava 

profundo amor pelo pai o que provocava um conflito insuportável, o qual, o sintoma 

fóbico surge para aliviar a tensão através do deslocamento do pai para um cavalo. 

Com relação ao complexo de Édipo, em 1920, Freud o aponta como o complexo 

nuclear das neuroses, através da introdução da noção de estádio fálico, em substituição à 

de estádio genital, e a partir do momento em que fica em primeiro plano o tema da 

castração, há a interiorização de dois desejos edipianos (incesto com a mãe e assassinato 

do pai), abrindo acesso à cultura pela união indissolúvel do desejo com a proibição. 

Em 1924, no artigo A dissolução do Complexo de Édipo, Freud esmiúça todo o 

processo até a dissolução do complexo. Apontando que de início, o menino não acredita 

na ameaça da castração ou não a obedece. Só quando observa os órgãos sexuais femininos 

é que sua descrença cai por terra. O eu da criança se afasta do complexo de Édipo, 

abandona os investimentos de objeto e os substitui por identificações. A autoridade 

paterna é introjetada no eu, e forma o núcleo do supereu, que assume a severidade do pai 

e perpetua sua proibição contra o incesto, protegendo o eu contra o retorno dos 
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investimentos do objeto libidinal. As tendências libidinais pertencentes ao complexo de 

Édipo são em parte dessexualizadas e sublimadas, assim como parcialmente inibidas em 

seus objetivos e transformadas em impulsos de afeição. Ocorreu assim o recalcamento, o 

que situa o limite entre normal e patológico, pois, se o eu não conseguir muito mais do 

que o recalcamento do complexo, este persiste em estado inconsciente no isso e mais 

tarde manifestará seus efeitos patológicos. As conexões entre a organização fálica, o 

complexo de Édipo, a ameaça da castração, a formação do supereu e o início do período 

de latência justificam a afirmativa de que a destruição do complexo de Édipo ocorre por 

causa da ameaça de castração. Porém, vale ressaltar que nas meninas, o complexo de 

Édipo é abandonado gradativamente devido ao desejo de ter um bebê. 

Voltando ao Caso Hans, outro fator importante trazido por ele foi a denúncia de 

Freud sobre a educação das crianças para que as mesmas fossem modelos de perfeição, 

para que não importunassem seus pais, porém os mesmos, não levam em conta se tal 

educação é para o bem da criança, deixando muitas vezes de observar os anseios e 

dificuldades das mesmas. E neste sentido Freud aponta que talvez a fobia de Hans tenha 

sido para o seu próprio bem, pois ela dirigiu a atenção dos seus pais para as dificuldades 

inevitáveis com as quais uma criança é confrontada quando, no curso de sua formação 

cultural, é solicitada a superar os componentes instintuais inatos de sua mente; e o 

problema de Hans levou seu pai a assisti-lo. Pode ser que Hans tenha conseguido desfrutar 

de uma vantagem sobre as outras crianças, pelo fato de que ele não carregou mais dentro 

de si aquela semente sob a forma de complexos reprimidos que deverá ser sempre de 

algum significado para vida futura de uma criança e que, sem dúvida, traz consigo certo 

grau de deformidade de caráter, se não uma disposição a uma neurose subsequente. 

Neste caso, Freud aponta, também, para a importância do lugar dos pais no 

tratamento da criança, visto que, são eles que demandam a análise. O pai de Hans, por 

exemplo, ficava fazendo constantemente interpelações a respeito de seus medos, desejos 
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e brincadeiras. Mas é somente em 1933/1996, na conferência XXXIV Explicações, 

aplicações e orientações, que o autor clarifica e trabalha este papel dos pais, esclarecendo 

que os mesmos influenciam na transferência, em que, a resistência na análise de crianças 

é substituída pelas dificuldades exteriores advindas dos pais, o que mostra a necessidade 

de se agir analiticamente com os mesmos.  

A transferência desempenha outro papel já que os progenitores 

reais seguem presentes. As resistências internas que combatemos 

no adulto estão substituídas na criança, na maioria das vezes, por 

dificuldades externas. Quando os pais se colocam como portadores 

da resistência, frequentemente o objetivo da análise se encontra em 

perigo e por isso é necessário integrar à análise da criança alguma 

influência analítica sobre seus progenitores. (Freud, 1933/1996, 

p.137) 

Ainda no caso Hans (1909/1996), Freud nos apresenta estes pais da realidade com 

seus anseios e aflições como contribuintes das manifestações de angústias na criança. 

Zornig (2000) abaliza, neste sentido, que tal descoberta de Freud nos faz pensar na clínica 

atual: sobre a criança respondendo com seu sintoma ao que há de sintomático na estrutura 

familiar; e sobre como o ideal almejado por estas figuras parentais, juntamente com suas 

fantasias, desejos e neuroses, ficam marcados como feridas nas crianças. O que produz 

sempre a questão sobre que lugar esta criança vem tomando nesta estrutura familiar? 

É lícito afirmar, que o caso Hans ainda hoje é um modelo para psicanálise com 

crianças, o qual demonstrou que a interpretação com crianças é possível e que as mesmas 

são o suporte do que os pais, muitas vezes, não podem representar. 

Acredito ser importante apontar que Freud (1916/1917a/1996) na conferência 

XXIII: Os caminhos para formação dos sintomas, já denunciava que as neuroses infantis 
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são negligenciadas como “traquinagens pueris”, porém quando se é examinada a neurose 

de um adulto identifica-se que esta é uma continuação da neurose infantil.  

Podemos pressupor então que não há como se fazer uma profilaxia contra as 

neuroses da criança, Freud em 1916/1917a/1996 já falava sobre isso mostrando que: 

A educação planeja a prevenção das neuroses intervindo num 

estádio inicial do desenvolvimento sexual das crianças. (...) 

Entretanto, já sabemos que as precondições para a causação das 

neuroses são complexas e não podem ser influenciadas em seu 

todo, se tomarmos em consideração apenas um dos fatores. Uma 

proteção estrita da criança carece de validade por ser impotente 

contra o fator constitucional. Ademais, efetuar essa proteção é mais 

difícil do que a imaginam os educadores, e encerra dois novos 

perigos que não devem ser subestimados: o fato de ela pode ir 

fundo demais - de encorajar um excesso de repressão sexual com 

resultados prejudiciais - e o fato de ela poder enviar a criança ao 

encontro da vida sem qualquer defesa contra a avalanche de 

exigências sexuais que são de se esperar na puberdade. Assim, 

continua sendo extremamente duvidoso saber até onde a profilaxia 

na infância possa ser executada com vantagens, e se uma 

modificação de atitudes para com a situação imediata não poderia 

oferecer um melhor ângulo de abordagem à prevenção das 

neuroses. (Freud, [1916/1917/] 1996, p.426, 427) 

Em 1926/1996, no artigo, Inibições, sintomas e ansiedade, Freud reafirma que “a 

neurose na criança não é exceção e sim a regra, como se ela quase não pudesse ser evitada 

na trilha desde a disposição inata da infância até a sociedade civilizada” (Freud, 

1926/1996, p. 208). 
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Hamed (2001) aponta que o legado de Freud nos fez compreender que a 

psicanálise com crianças, assim como com adultos, lida com o que está além de uma 

história que se escreve entre gerações, e atores da vida da criança. Transcendendo o 

presente, através do simbólico da linguagem inscrito na criança e escrito por ela. 

Por fim, Freud nos deixou o norte para o caminhar na clínica com crianças, isto é, 

nos mostrou a possibilidade da escuta destas crianças, pela via da psicanálise (uma escuta 

ética e advertida contra a imagem da criança pura e frágil, uma escuta que permite um 

lugar para o desejo). Na qual, em meio à fragilidade e fragmentação do tecido social e 

familiar, a criança possa constituir redes simbólicas e possa dar vazão aos seus 

sofrimentos. Este caminho iniciado por Freud tomou fôlego com as ideias de Lacan, fato 

que trabalharemos no próximo capítulo. 

Capitulo III - conceito de sintoma na obra de Lacan e seus desdobramentos na 

clínica com crianças. 

“Nós não seguimos Freud, o 

acompanhamos”. (Lacan, 1996, p.142) 

 

Neste capítulo faremos um passeio pela leitura de Lacan sobre o sintoma e seus 

desdobramentos na clínica com crianças. Para tanto, nos serviremos de um estudo 

conceitual pelas suas obras, pois como o próprio autor coloca “temos que nos aperceber 

de que não é com a faca que dissecamos, mas com conceitos” (1996, p. 10). 

Lacan produziu um estudo detalhado da obra de Freud, que não foi apenas uma 

interpretação de seus escritos, mas uma releitura. Nesta, conservou e superou a mesma, 

criando novas significações e novos sentidos, abrindo espaços para além de sua própria 

discursividade e produziu uma renovada instauração de sentido e um efetivo trabalho de 

transformação dessa discursividade (Andrade, 2010). 
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Neste sentido, Ocariz (2003), Machado (2004; 2005), Dias (2006), Oliveira (2006; 

2011), Conde (2008), Mello (2012) apontam que Lacan extraiu de Freud ensinamentos 

que o fizeram reconhecer no sintoma a sua face metafórica. Desta forma, Lacan, 

principalmente nos seus primeiros seminários, propõe um retorno à teoria de Freud 

através de uma leitura orientada pela primazia do simbólico na constituição do sujeito, 

fundada na máxima do inconsciente estruturado como linguagem, que privilegia o 

deciframento simbólico, numa tentativa de dar conta do que é decifrável do inconsciente 

na experiência analítica. Coloca o registro simbólico em evidência e ensina que o sintoma 

é estruturado como uma metáfora que atualiza o significante que marcou a vida do sujeito.  

Dias (2006), Mello (2012) contudo, apontam que no final de seu ensino, Lacan 

avança em outro sentido, mostrando que o sintoma é, acima de tudo, um modo de gozo, 

ou seja, ele tem uma face ligada ao real e, portanto, à falta de sentido. O que o leva a 

perceber que o mesmo não é dirigido somente pela rede simbólica, pois algo resta depois 

da decifração do encadeamento significante. Tal resto configura-se no gozo que não 

permite que o sintoma se suprima após a decifração. Deste modo, o sujeito manterá para 

sempre uma relação com o que resta do sintoma, aquilo que é indizível, isso é, que não 

participa do saber, que não tem nome e que não se elimina, visto que este limite se remete 

à extremidade do real. Resta, assim, ao sujeito tentar fazer uso da melhor forma possível 

deste “resto de sintoma”, para continuar a jogar a partida de sua vida. 

Neste sentido, as contribuições de Lacan foram inúmeras no decorrer de todo o 

seu ensino. Para produzir uma escrita mais didática dividiremos sua obra em duas partes. 

A primeira apresenta suas ideias proferidas nas décadas de 1950 e 1960, na qual o sintoma 

é visto como metáfora, tendo como referências fundamentais o complexo de Édipo, o 

significante Nome-do-Pai e o diagnóstico diferencial; já a segunda apresenta sua 

teorização após 1970, que se referencia ao final de seu ensino, quando o mesmo 
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desenvolve o conceito de sinthoma, descrito como prática da letra, relativo ao campo do 

gozo e da fantasia. 

III.I – O sintoma como metáfora: 

Lacan (1996) no seminário I: Os escritos técnicos de Freud, proferido em1953-

1954, apresenta um estudo minucioso do caso clínico freudiano do homem dos lobos, 

trabalhando principalmente a questão do trauma na sintomatologia do paciente, 

mostrando a importância da restituição do passado recalcado, mesmo este apresentando 

ambiguidades. 

Naquilo que acontece com o homem dos lobos, o recalque é um 

momento importante e diferenciado dos demais: está ligado à 

experiência de ter assistido a uma relação sexual dos pais. Algo ali 

está excluído da história do sujeito, sendo necessário uma análise 

para dar sentido à experiência original traumática. (Lacan, 1996, 

p.57) 

O autor aponta que a experiência da análise é uma experiência de fala, mas não é 

na fala propriamente dita que ele vai identificar a emergência do inconsciente, e sim 

naquilo que não é falado, mas veiculado pela fala.  

Destarte, Lacan chega a ideia de que todo sintoma é constituído de um duplo 

sentido, pois é símbolo de um conflito de fundo (passado) e, ao mesmo tempo, é símbolo 

de uma conflitiva atual. Tal duplicidade de sentido só pode se resolver por inteiro, numa 

“análise linguajeira”, por ser ele mesmo estruturado como uma linguagem, e por ser, 

através desta linguagem, que a fala deve ser liberada. "O sintoma se resolve por inteiro 

numa análise linguageira, por ser ele mesmo estruturado como uma linguagem, por ser a 

linguagem cuja fala deve ser libertada" (Lacan, 1998, p. 270). 

Mello (2012) aponta que, neste seminário, Lacan tomando Freud como guia, 

considerará que é na linguagem que o inconsciente se demonstra como uma verdade não 
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toda, visto que ela nunca diz tudo. É na fala que ocorre a intervenção do outro, ou seja, 

que o inconsciente, como outro da fala do sujeito, comparece naquilo que é dito 

independentemente da vontade daquele que fala. Trata-se de uma comunicação baseada 

em um equívoco, mas é através dele que o inconsciente se revela.  

Para situar uma fala própria ao inconsciente Lacan faz uma distinção entre fala 

plena e fala vazia. A primeira faz alusão à expressão do inconsciente, que testemunha a 

emergência da verdade no real, realiza a verdade do sujeito. Já a segunda é a expressão 

do eu, que se remete à fala no eixo imaginário, o que demonstra a alienação do sujeito no 

objeto, fala que se perde nas maquinações do sistema de linguagem. Assim, o eu nunca 

está sozinho, pois ele se refere ao outro. Ele se constitui em relação ao outro, sendo seu 

correlato. “O nível no qual o outro é vivido situa exatamente o nível no qual, literalmente, 

o eu existe para o sujeito” (Lacan, 1996, p. 63). 

Lacan (1992) então, em seu segundo seminário: O eu na teoria de Freud e na 

técnica da psicanálise, proferido em 1954-1955, aponta que o sintoma se expressaria em 

uma duplicidade, em um desacordo entre o que se forma no inconsciente e o que se passa 

no universo das produções conscientes, o que remete à questão do retorno do recalcado e 

ao conceito de sobredeterminação proposto por Freud. 

Para que haja sintoma, é preciso que haja ao menos duplicidade, ao 

menos dois conflitos em causa, um atual e um antigo. Sem a 

duplicidade fundamental do significante e do significado, não há 

determinismo psicanalítico concebível. O material ligado ao 

conflito antigo é conservado no inconsciente enquanto significante 

em potencial, significante virtual, para ser tomado no significado 

do conflito atual e servir-lhe de linguagem, isto é, de sintoma 

(Lacan, 1992, p.140). 
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O sintoma seria analogamente um significante ao qual se pode atribuir 

significados, visto que está em um jogo de significantes e é regido por leis próprias.  

O sintoma é em si mesmo e de ponta a ponta, significação, ou seja, 

verdade, verdade posta em forma. Ele se distingue do indicio 

natural pelo seguinte – ele já está estruturado em termos de 

significado e significante, com o que isto comporta, ou seja, o jogo 

de significante. No próprio interior do dado concreto do sintoma já 

existe precipitação num material significante. (Lacan, 1992, 

p.399). 

 Já em seu terceiro seminário: As psicoses, proferido em1955-1956, Lacan (1988) 

trabalha o sintoma como uma língua impressa por metáfora e metonímia.  

Esta obra preconiza a estrutura clínica psicótica, que é explorada através de uma 

releitura do caso Schreber, porém o autor não deixa de trabalhar o campo da neurose em 

toda obra. Nesta releitura o autor pontua que é o significante que estrutura a realidade 

humana, na medida em que o homem tem acesso ao mundo pela linguagem, pelo 

significante, e por tanto só tem acesso ao real mediado pelo simbólico estruturado pela 

linguagem.  

A questão não é tanto a de saber por que o inconsciente que está ai, 

articulado à flor da terra, permanece excluído para o sujeito, não – 

assumido -mas porque ele aparece no real. (Lacan, 1988, p. 20) 

 Destarte, tudo o que se mostra impossível à simbolização reaparece no real. Na 

neurose ocorre uma simbolização primária, que é recalcada e retorna como sintoma, já na 

psicose o que não é simbolizado retorna no real por meio de alucinações e delírios. 

Neste contexto, o autor propõe que o sintoma neurótico seria a língua que permite 

a expressão do recalque, como uma lógica que exprime em um só depois uma operação 

de recalque. O sintoma seria assim o retorno do recalcado. 
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O sintoma neurótico desempenha o papel de língua que permite 

exprimir o recalque. É justamente aquilo que nos faz ver 

claramente que o recalque e o retorno do recalcado são uma só e 

mesma coisa, o direito e o avesso de um só e mesmo processo. 

(Lacan, 1988, p. 75)  

Lacan, então, apresenta uma distinção das estruturas clinicas afirmando que:  

O psicótico é um mártir do inconsciente, dando ao termo mártir seu 

sentido, que é o de testemunhar. Trata-se de um testemunho aberto. 

O neurótico também é uma testemunha da existência do 

inconsciente, ele dá um testemunho encoberto que é preciso 

decifrar. O psicótico, no sentido em que ele é, numa primeira 

aproximação, testemunha aberta, parece fixado, imobilizado, numa 

posição que o coloca em condições de restaurar autenticamente o 

sentido do que ele testemunha, e de partilhá-lo no discurso dos 

outros. (Lacan, 1988, p.153) 

O autor apresenta outro caso freudiano, o caso Dora, para aprofundar a dialética 

do imaginário e do simbólico no complexo de Édipo. Neste sentido, devemos pontuar que 

o Édipo seria uma espécie de prova da travessia de uma relação fundamentalmente 

simbolizada, que comporta uma posição que aliena o sujeito, isto é, o faz desejar o objeto 

de um outro, e possuí-lo por procuração deste outro. Surge daí uma posição estruturada 

na própria duplicidade do significante e do significado.  

Nesse cruzamento recíproco do imaginário e do simbólico, reside a fonte da 

função essencial desempenhada pelo eu na estrutura da neurose.  Neste sentido, a histeria, 

por exemplo, apresenta uma questão centrada em torno de um significante que permanece 

enigmático quanto à sua significação.  
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Ainda neste seminário, Lacan trabalhará a função paterna, mostrando que há 

inúmeras faces da função do pai, mas a mais surpreendente é a introdução de uma ordem 

que impõe a aceitação do limite e da norma, produzindo uma barreira contra a psicose.  

            Já em seu quarto seminário, A relação de objeto, proferido em 1956-1957, Lacan 

(1995) aponta a constituição do sujeito a partir de sua relação com o objeto, que se mostra 

como um ponto central na teoria e prática psicanalítica. O autor apresenta as três 

principais formas de falta do objeto: privação, frustração e castração, nas quais 

sucessivamente cada uma engloba e ressignifica a anterior, apontando para as 

possibilidades discursivas do sujeito. 

Na castração, há uma falta fundamental que se situa, como dívida, 

na cadeia simbólica. Na frustração, a falta só se compreende no 

plano imaginário, como dano imaginário. Na privação, a falta está 

pura e simplesmente no real, limite ou hiância real. (Lacan, 1995, 

p. 54) 

A privação ocorre nas primeiras relações com o objeto de amor que é a mãe, que 

se dá através do jogo de presença e ausência da mesma. A mãe apresenta para o filho o 

dom de amor e ao mesmo tempo a necessidade que é apresentada através do seio.  Assim, 

cada vez que há uma frustração de amor, esta é compensada pela satisfação da 

necessidade. A satisfação da necessidade (satisfação real) surge para compensar a 

frustração do amor (de satisfação simbólica). Assim, “a privação está no real, 

completamente fora do sujeito. Para o sujeito apreender a privação, é preciso inicialmente 

que ele simbolize o real” (Lacan, 1995, p. 55). Deste modo, a simbolização do real 

permite à mãe introduzir a criança na ordem simbólica. 

Na frustração a criança se faz falo da mãe, na tentativa de garantir a oferta de 

objetos de satisfação. A criança, identificando-se ao falo, restitui a mãe, mantendo-a 

completa, porém ao preço de se alienar a ela, o que produz uma espécie de paraíso de 
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engodo que se institui através da tríade: mãe-criança-falo. Lacan, então, aponta o exemplo 

da anorexia mental, em que a criança põe em xeque a sua dependência da mãe, e passa a 

se alimentar de nada. 

Aponta, então, que a pulsão conduzirá a criança à experiência de potência, porém 

essa potência não é experimentada na relação com a mãe, para quem o todo da criança é 

pouco e insuficiente. Assim, a criança descobre que alguma coisa é desejada pela mãe 

para além dela mesma, para além do objeto de prazer que ela sente inicialmente ser ela 

mesma para a mãe, e que aspira a ser. Isso ocorre quando a criança reconhece que não é 

o objeto único da mãe. É o momento da decepção fundamental da criança e da entrada da 

função paterna. Este é o momento crucial da castração, que vem imersa a uma ordem 

simbólica instituída, vinculada a noção de lei, que porta a articulação essencial de toda a 

evolução da sexualidade do sujeito.  

A saída neurótica do engodo da frustração é operada pela função paterna, quando, 

o pai real comparece como agente da introdução de uma falta simbólica do falo enquanto 

objeto imaginário. Assim, a castração vem mostrar ao sujeito que seus objetos 

imaginários, apesar de estarem postos no lugar do que falta, não o completam. A 

castração, deste modo, é o momento da estruturação do sujeito, uma vez que reordena as 

relações dele com a falta, além de dar um novo estatuto ao falo, que passa de objeto 

imaginário para simbólico, servindo de suporte para o jogo das infinitas substituições às 

quais o sujeito irá se submeter no decorrer de sua vida. Nesse sentido, se estabelece para 

a criança o jogo de quem perde ganha, visto que a criança perde a ilusão da completude 

materna e ganha a pertinência social (Fragelli e Petri, 2004). 

Desta forma, o sintoma mostra-se como uma tentativa de tamponamento da falta 

fundamental, da qual a língua e o significado não dão conta. Lacan concentra sua 

pesquisa, neste quarto seminário, no caso do pequeno Hans trabalhando, principalmente, 
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o falo como objeto imaginário do desejo materno, que se constitui como um ponto crucial 

da relação mãe-filho. 

Para Miller (2009), neste seminário, Lacan mostra que o pequeno Hans não se 

liberta da dominação da mãe. O fio que percorre a procura da relação de objeto é também 

o do poder da mãe, o mestre-mãe. A mãe que é, ao mesmo tempo, mestre e amor. O que 

nos remete a refletir sobre as consequências clínicas terríveis da sexualidade feminina 

para qualquer sujeito no sentido em que cada sujeito é filho de uma mãe. 

Destarte, vemos que há uma questão importante na análise da criança, que diz 

respeito à sua inscrição na relação com a mãe. Como se inscreve na dialética do devorar 

ou ser devorado, e na tentativa de saciar o desejo da mãe ligado à falta. A questão é: como 

a criança descobre que não basta fechar o hiato?  

O autor arrazoa que Lacan elucida que o tratamento do pequeno Hans ocorre na 

passagem do falo imaginário ao falo simbólico, pontuando que seu sintoma surge em 

decorrência da aparição do falo como elemento real. É a aparição de sua irmã menor, que 

desestabiliza sua posição. 

É importante pontuar que no tratamento deve haver uma passagem do poder 

imaginário da mãe para o simbólico do significante pai. Porém, no caso do pequeno Hans.  

Há um desvio da metáfora paterna, assim que, no lugar de acessar o Nome-do-Pai, 

desdobra a mãe entre sua mãe e a mãe de seu pai, a avó que tem a autoridade. Ele escreve 

MM, para a avó, mãe do pai, para apresentá-la como uma mãe dupla, que possui 

autoridade que faz a lei do pai.  

Esta mãe dupla é a fórmula da metáfora paterna desviada, fórmula indicada 

quando o Nome-do-Pai não parece passar pelo pai real. A mãe dupla não responde a um 

delírio da criança, mas de fato é uma invenção que lhe permite obter uma derivação 

feminina do Nome-do-Pai (Miller,2009).  
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Na história do pequeno Hans, partimos da irrupção do pênis real no 

jogo criança-mãe, que é nosso ponto de partida e, ao final, o pênis 

real consegue se alojar de uma maneira suficiente para que o 

pequeno Hans possa prosseguir sua vida sem angústia. Disse 

suficiente e não necessária, porque ela poderia ser ainda mais 

plena, e é isso mesmo que vamos ver. O complexo de Édipo no 

pequeno Hans talvez não chega a uma solução completamente 

satisfatória. Ela basta, simplesmente, para libertá-lo da intervenção 

do elemento fóbico, torna desnecessário a conjunção do imaginário 

com a angústia que se chama fobia, e desemboca na redução desta 

última. (Lacan,1995, p. 283) 

 Desta forma, Lacan arrazoa que o sintoma fóbico de Hans mostra a complexidade 

em jogo, quando se trata, para a criança, de integrar o real de sua genitalidade, e sublinhar 

o caráter fundamentalmente simbólico desse momento de passagem. 

O fim do complexo de Édipo é correlativo da instauração da lei como recalcada 

no inconsciente, porém permanente.  

Neste sentido, a fobia de Hans faz menção à sua relação com o pai que era só amor 

e complacência, não sendo um pai real detentor da lei e do interdito, o que torna 

insuportável, angustiante e intolerável a relação do menino com sua mãe, de onde ele não 

consegue sair. O problema do desenvolvimento de Hans está ligado à posição paterna. É 

na medida em que o menino deve se defrontar com seu complexo de Édipo numa situação 

que necessita uma simbolização particularmente difícil que a fobia se produz.  

Lacan, então, nos mostra que a análise é excepcional, pois produz abertamente a 

transição que faz passar a criança da dialética imaginaria do jogo intersubjetivo com a 

mãe em torno do falo, para o jogo da castração na relação com o pai. A passagem se faz 

por uma série de transições que são precisamente os mitos forjados pelo pequeno Hans. 
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Nestas transições de construções fantásticas há sempre o mesmo material presente: a 

relação com seus pais.  

Lacan assinala a figura de Freud como o detentor do nome do pai, sendo o 

elemento mediador do mundo simbólico e de sua estruturação, porém o mesmo não é 

suficiente. 

Existe um pai simbólico, e o pequeno Hans, que não é um 

insensato, crê nele de imediato: Freud é o bom Deus. Este é um dos 

elementos mais essenciais à instauração do equilíbrio para o 

pequeno Hans. Naturalmente, ele crê nisso como todos nós cremos 

no bom Deus: ele crê sem crer. Crê porque a referência a um tipo 

de testemunha suprema é um elemento essencial de toda espécie de 

articulação da verdade. Existe alguém que sabe tudo, ele descobriu 

isso, é o Professor Freud. Que sorte, ele tem o bom Deus aqui na 

terra. Não temos todos, tanta sorte assim. 

Isso lhe é muito útil, mas sem suprir, de modo algum, a carência do 

pai imaginário, do pai realmente castrador. Todo o problema reside 

aí. Trata-se de que o pequeno Hans encontre uma suplência para 

este pai que se obstina em não querer castrá-lo. (Lacan, 1995, p. 

374-375) 

 Lacan, então, aponta que o complexo de Édipo fundamenta a instalação entre o 

real e o simbólico e o progresso da existência daquele que tem a palavra, daquele que 

pode falar, isto é, do pai. Para dizer tudo, ele o concretiza numa função que é, em si 

mesma, problemática e provoca uma interrogação sem resposta: o que é um pai? 

Porém, podemos dizer que a função do pai vai além da de proferir a interdição em 

si, que produz a ordenação de um ponto de hiância, já presente na estrutura. Lacan (1999) 

elucidará melhor este lugar ocupado pelo pai no seminário cinco, As formações do 
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inconsciente, no qual ele articula a função do pai ao complexo de castração e lhe dará, 

enquanto função simbólica, o lugar central no complexo de Édipo. Ao fazê-lo, nos instiga 

a pensar sobre as possíveis relações entre essa função simbólica e aquele que 

concretamente ocupa o lugar de pai no ternário edipiano. 

Desta forma, percebemos que Lacan aponta que toda a dialética do 

desenvolvimento gira em torno do falo. Inicialmente há uma época de apreensão 

imaginaria do falo, são os primeiros desdobramentos da questão da falta materna, que 

levam a criança a se perguntar: “O que ela quer de mim”, e levam-na a entrar no 

simbólico. 

Lacan (1999), em seu quinto seminário, As formações do inconsciente, proferido 

em 1957-1958, aponta o complexo de Édipo girando em torno da lei paterna e, interroga, 

como no seminário anterior, sobre o que é um pai? Responde que ele é uma metáfora. É 

um significante que surge no lugar de outro significante. Sua função é ser um significante 

que substitui o primeiro significante, introduzindo a simbolização. 

Lacan, então, aponta para uma divisão do complexo de Édipo em três tempos. No 

primeiro, a criança deseja ser tudo para o outro materno, deseja ser o objeto de desejo da 

mãe. Seu desejo é o de ser desejado pelo Outro materno e tomar o desejo deste Outro 

como se fosse próprio, se identificando com aquilo que é objeto do desejo da mãe. Assim, 

a criança se identifica especularmente com aquilo que é o objeto de desejo da mãe. Neste 

estágio há uma ilusão de plenitude que ocorre através de um terceiro elemento que é o 

falo, entendido como o significante de uma falta, isto é, há o falo que produz e/ou 

possibilita a ilusão de que nada falta na relação mãe-filho.  

No segundo tempo, há a inscrição de uma nova lei, a da castração, operação 

simbólica por excelência, introduzida pela mediação do pai, que, se interpondo entre mãe 

e filho, os separa, produzindo uma falta, um corte. O pai aparece, assim, como portador 

da lei, através do significante Nome do Pai. Já no terceiro tempo, que é o da castração 
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propriamente dita, o pai é capaz de dar à mãe o que ela deseja, e pode dar porque possui. 

Neste tempo o desejo gira em torno de ter ou não ter o falo, e assim, se abre o jogo das 

identificações, onde os meninos e meninas vão tomar posições diferenciadas, segundo o 

seu sexo, abandonando a mãe e se posicionando para o pai, como suporte detentor do 

objeto desejado que ambos procuram: o falo. O menino, fazendo do pai objeto de 

identificação, afirmará, como ele, ter. A menina, tomando-o como objeto de amor e 

paradigma dos demais objetos substitutos, buscará o que sabe não ter. 

Destarte, podemos apreender que neste processo a criança percebe que a mãe é 

não toda, existe algo que falta, visto ser ela barrada, e por isso demanda e almeja um 

objeto preenchedor, o falo, em torno do qual se organiza o discurso. O significante 

materno será, então, substituído pelo significante paterno, o Nome do Pai, que significa o 

falo. 

É o significante Nome-do-Pai que, ao suprir ou substituir o significante da mãe, 

amarrará a criança à ordem simbólica. Assim, a função paterna age como uma operação 

metafórica, substituindo o significante desejo da mãe pelo Nome-do-Pai. Não sendo deste 

modo, a pessoa concreta do pai, que importa, mas é a palavra da mãe que dá existência 

ao Nome-do-Pai, que intervém na relação entre mãe e criança, cortando a ilusão da célula 

narcísica impossível, indicando à criança um além, um novo espaço que se abre para o 

desejo. É o pai interditor, que diz não, que indica à criança que ela não é e não pode ser 

tudo para a mãe. Isso faz com que o desejo da mãe seja substituído pelo Nome do Pai, o 

que faz emergir a significação fálica. Assim, é a efetivação da metáfora paterna que 

permite a separação da mãe e a introdução da criança na ordem social. 

Neste momento da sua obra, Lacan dá importância central ao significante Nome-

do-Pai como operador simbólico na constituição do sujeito no laço social. A função 

paterna age metaforicamente como significante, substituindo o lugar da simbolização 

primordial introduzida pela mãe. A criança se interroga sobre o desejo da mãe e encontra 
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o Nome-do-Pai, o que a leva a inscrever simbolicamente a falta do Outro na lógica fálica. 

Por meio da transmissão das identificações ideais, o Nome-do-Pai desempenha uma 

função reguladora do psiquismo. Nessa perspectiva, o gozo é limitado pelo uso 

metafórico do simbólico, e é regulado pela castração. Esse é o preço a ser pago para que 

o sujeito possa entrar na vida social. Assim, o confronto com a castração dá origem ao 

sintoma.  

Ainda neste seminário, Lacan apresentará a saída para o sintoma como uma 

máscara.  

A ideia de máscara significa que o desejo se apresenta sob uma 

forma ambígua, que justamente não permite orientar o sujeito em 

relação a esse ou aquele objeto da situação. Há um interesse do 

sujeito na situação como tal, isto é, na relação desejante. É 

precisamente isso que é exprimido pelo sintoma que aparece, e é 

isso que chamo de elemento de máscara do sintoma. (Lacan, 1999, 

p.337) 

 O autor arrazoa, ainda, que o desejo é essencialmente falta. Isso é, o que há de 

impossível no plano das significações. O sintoma faz o desejo ser reconhecido e suas 

máscaras marcam o próprio lugar do desejo. Desta forma, o desejo é um desejo mascarado 

que se articula a uma demanda, e é a partir desta demanda que podemos nos aproximar 

do desejo. 

Apresenta, então, o grafo do desejo, para melhor explicar a constituição do sujeito 

como ser desejante. Tal grafo apresenta o sujeito neurótico, submetido à castração, cujo 

desejo é gerido pela fantasia. Ao aceitar a submissão ao significante, a um só tempo 

descompleta o Outro e conta-se a si mesmo como falta a ser. Na leitura do grafo fica 

evidente que o sujeito identifica a falta do outro à sua demanda, demanda esta que toma 

função de objeto em sua fantasia para ocultar a angústia provocada pelo desejo do outro. 
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O sintoma, neste sentido, seria equivalente a uma mensagem endereçada ao grande Outro. 

O sujeito recebe sua própria mensagem de forma invertida.  

Além disso, Lacan nos aponta o sintoma situado no nível da significação. É 

significação e significado, referente a toda a história do sujeito, e se apresenta através de 

uma sobredeterminação.  

Não há sintoma cujo significante não seja trazido de uma 

experiência anterior. Essa experiência está sempre situada no nível 

onde se trata do que foi reprimido. Ora, o cerne de tudo o que é 

reprimido no sujeito é o complexo de castração. (Lacan, 1999, p. 

477) 

Já em seu sétimo seminário, A ética da psicanálise, proferido em 1959-60, Lacan 

(1997) apresenta uma conceituação da ética psicanalítica que não visa uma terapêutica 

cujo objetivo é apenas eliminar o sintoma. A ética da psicanálise leva em conta que, de 

alguma forma, o sintoma satisfaz o sujeito, e por isso é necessário escutar esta satisfação. 

Neste seminário, a partir da concepção freudiana de “das Ding” (a Coisa) como o 

objeto impossível, que diz respeito ao que permanece sendo o “segredo do princípio da 

realidade” (Lacan, 1997, p. 61), ele introduz a noção de gozo como uma satisfação 

pulsional que invade o sujeito e desequilibra, escapando ao princípio do prazer. 

O real é visto, então, como o que não se reduz ao Princípio do Prazer, 

permanecendo impossível de ser todo significado. O real configura-se como aquilo que 

há de mais singular ao sujeito, embora impossível de ser totalmente por ele assimilável.  

Para Lacan, “das Ding” surge na relação traumática da criança com a mãe. Tal 

relação se refere ao gozo suposto na origem do sujeito, gozo perdido e nunca reencontrado 

que produz as primeiras marcas no psiquismo, constituindo o núcleo da compulsão à 

repetição. Neste sentido, Lacan aponta que: 
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Tudo que se desenvolve no nível da interpsicologia criança-mãe e 

que expressamos mal nas categorias ditas de frustração, da 

gratificação e da dependência não é senão um imenso 

desenvolvimento da coisa materna, da mãe na medida que ela 

ocupa o lugar desta coisa, de das Ding. (Lacan, 1997, p. 87) 

Tudo que caracterizou a relação primitiva da criança com a mãe no nível do gozo, 

isso é, todas as singularidades, frustrações, abusos e exageros desta relação vão estruturar 

os modos de relação do sujeito com os seus parceiros, com seus objetos da realidade. 

Assim, repete-se insistentemente o laço de afeição com a mãe. Neste sentido, os sintomas 

remetem-se as alucubrações a respeito destas relações primitivas. 

Lacan aponta, ainda, que muito além do complexo de Édipo, o desejo da criança 

não se refere simplesmente a uma proibição, mas sim a uma impossibilidade. Assim, a 

mãe não é proibida, mas sim impossível. 

Lacan articula a lei do incesto com “das Ding” a Coisa. Neste sentido o desejo 

não pode ser satisfeito uma vez que ele aboliria o mundo da demanda que estrutura 

profundamente o inconsciente do homem. É exatamente na busca incessante de 

reencontrar o que nunca foi seu e nunca será que reside o essencial, a relação que se 

chama a lei da interdição do incesto. 

Podemos apreender que o sujeito tentará incessantemente reencontrar algo que 

nunca atingirá plenamente. Que o percurso do significante nunca encontra o que ele 

persegue: das Ding, a Coisa.  

Dias (2006) aponta que é em relação a das Ding original, o real derradeiro da 

organização psíquica, realidade hipotética que comanda e ordena, que é feita a primeira 

orientação subjetiva em direção ao objeto e a primeira escolha, que determinará a escolha 

da neurose. Esse objeto instaura uma lei invisível, em torno da qual gravitam as 

representações inconscientes, mas não é ele que regula seus trajetos. Na orientação do 
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sujeito em direção ao objeto, as representações atraem-se umas às outras, de acordo com 

as leis do princípio do prazer, regulando o trajeto, o trilhamento do sujeito. Essas 

representações modulam-se segundo as leis do funcionamento da cadeia significante. 

Deste modo, para além do princípio do prazer, delineia-se das Ding como aquilo 

que constitui a lei, lei particular, estritamente ligada à estrutura do desejo, uma hiância 

literalmente contornada pelo desejo no caminho de sua satisfação. No sintoma, assim 

como nas demais formações do inconsciente, há uma satisfação de desejo, mas essa 

satisfação é uma satisfação às avessas, para além do princípio do prazer e vinculada à 

pulsão de morte, o que vem a demonstrar a aporia do desejo. 

Lacan (2005) em seu seminário 10, A angústia, proferido em 1962-1963, dá 

continuidade às ideias presentes no seminário 7, de que “das Ding " orienta todo o 

encadeamento do sujeito. Neste sentido, Viola e Vorcaro (2011) afirmam que Lacan 

apontava que o sujeito só se relaciona aos objetos do desejo pela rede de significantes, 

mas que o desejo procede, em sua origem, da falta. A falta é tratada a partir de das Ding, 

a Coisa, que não é um objeto que faz parte do mundo. Desta forma, podemos apreender 

que o desejo procede da falta que é a Coisa, sempre fora da significação, podendo ser 

visada através da rede de significantes. Surge, então, a questão: como o desejo, que 

procede deste nada, pode se relacionar ao objeto empírico do desejo? Lacan nos responde 

através da ideia de objeto a, elemento intermediário que torna possível a síntese da pura 

falta com o objeto empírico, isto é, como desejo. 

Este objeto institui o resto na operação de constituição do sujeito na linguagem. 

Um resto irredutível ao significante, uma borda entre o real e o simbólico. Como borda, 

o objeto a é a causa do desejo, o que está por trás da metonímia significante que constitui 

o desejo. A partir daí, podemos cotejar a condição de causa e de borda que o 

objeto a ocupa na estrutura do desejo, que é a de ser um resto irredutível ao significante, 

e que o faz se ligar a um pedaço separável do corpo, tornando-se, assim, articulador desses 
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que são objetos empíricos, carnais.  O objeto a constitui, assim, a borda derradeira entre 

o excedente do corpo e a linguagem. Com isso podemos observar que o objeto a se 

configura como o falo que falta (Viola e Vorcaro, 2011). 

Lacan ainda em seu décimo seminário, volta a apontar que tudo que remete à 

estrutura do sujeito e à dialética do desejo se articula à angústia de castração. Entrementes, 

ele introduzirá que o que o neurótico recua é fazer de sua castração o que falta ao Outro, 

recua a garantir a função do Outro.  

Outro que furta na remissão infinita das significações, desse Outro 

em que o sujeito não se vê mais do que como destino, porém um 

destino que não tem fim, um destino que se perde no oceano das 

histórias (...) num lugar de falta, onde o sujeito é chamado a dar o 

troco através de um signo, o de sua própria castração. (Lacan, 2005, 

p.56) 

Assim, o neurótico precisa passar pela castração para sustentar seu desejo. Visto 

que, só pode desejar segundo a lei. “Ele só pode dar um status a seu desejo como 

insatisfeito ou impossível (Lacan, 2005, p.167). 

O autor, então, percebe que o sintoma não é um apelo ao Outro, mas sim gozo 

encoberto, aquilo que vai em direção da Coisa, depois de ultrapassar a barreira do 

princípio do prazer. No âmago da experiência do desejo existe algo que resta, isto é, o 

desejo nunca é satisfeito.  

Ainda neste seminário, Lacan aponta que pela via da causa podemos compreender 

o sentido mais radical da conexão angústia-objeto a. Tal objeto não é a finalidade nem a 

meta do desejo, mas sua causa, na medida em que o próprio desejo é algo não efetivo, um 

efeito constituído na função da falta. É como resto irredutível ao significante que o "a" 

atua como a hiância que causa o desejo, tornando-se o referencial latente para a metonímia 

do desejo na cadeia significante. (Viola e Vorcaro, 2011)  
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No seminário 11 “Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise10”, proferido 

no ano de 1964, Lacan voltará a falar sobre o objeto a. Para tanto, ele produz uma 

discussão sobre o processo de alienação e separação, apontando uma maneira diferente 

de ver a relação do sujeito com o significante e com o objeto, abalizando a alienação e a 

separação como os operadores lógicos de constituição do sujeito, demarcando uma 

importante articulação entre significante e objeto a. Lacan (1998) afere que na alienação 

há uma divisão lógica em que o significante produz o sujeito, através do dilema entre ser 

e sentido. O significante unário, vindo do campo do Outro, representa o sujeito para outro 

significante, o que leva ao surgimento do sujeito articulado à ordem significante. Já na 

separação há uma junção entre a falta do sujeito e a do Outro, na qual sujeito e objeto 

constituem-se num mesmo movimento incessante. A torsão fundamental que implica 

responder à falta no Outro com a própria falta, provoca um relançamento do processo, 

que só pode ser pensado como vacilação constante do ser no caminho da alienação à 

separação e vice- versa. O significante encontra seu limite no Real que escapa à 

significação. 

Nesse seminário ele sustenta que nas operações de alienação e separação há duas 

faltas que se recobrem e que não são passiveis de simbolização. O que sobra entre o 

sujeito e o Outro é o objeto a que não pertencendo nem a um nem a outro, marca para o 

sujeito a falta no Outro. 

A partir daí o autor coteja uma equivalência do objeto a ao objeto causa do desejo 

e ao objeto perdido, diferenciando-o dos objetos de satisfação que, como já demostrado 

por Freud, seriam apenas um meio pelo qual a pulsão se satisfaz. O autor, então, elucida 

que o objeto a não pode ser confundido com aquilo sobre o que a pulsão se fecha, visto 

                                                             
10Tal seminário foi proferido após sua “excomunhão”, quando ele rompe com a Sociedade Francesa de 

Psicanálise e com a Associação Psicanalítica Internacional e passa a proferir seu seminário por conta 

própria. O que demostra um momento de corte e ruptura. Nele, Lacan apresentará uma discursão dura sobre 

o inconsciente, a repetição, a transferência e a pulsão. 
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ser ele um vazio que só pode ser conhecido na forma de objeto perdido. Deste modo, o 

objeto perdido é um objeto que se sobrepõe à falta, que foi produzido pelo significante 

primordial, pelo traço unário.  

 Tal falta leva a uma satisfação que aponta para o impossível, isto é, para o Real 

como aquilo que transborda ao princípio de prazer, levando a um mutismo do sintoma. 

Neste sentido: “O sintoma é, de começo, o mutismo do sujeito suposto falante. Se 

ele fala, está curado de seu mutismo, evidentemente” (Lacan, 1998, p. 18). Deste modo, 

ao falar o Sujeito rompe o mutismo, alcançando a possibilidade de ser recriado na cadeia 

significante/significado. Porém, Lacan aponta que sempre haverá algo do recalque que é 

incompreensível, intolerável, e que, portanto, fica fora do sentido, fora da simbolização. 

Isto seria o núcleo duro do sintoma que não há como ser simbolizado pela fala.  

O recalcado primordial é um significante, e o que se edifica por 

cima para constituir o sintoma, podemos considerá-lo como um 

andaime de significantes. Recalcado e sintoma são homogêneos, e 

redutíveis a funções de significantes. Sua estrutura, embora se 

edifique por sucessão como todo edifício, é, contudo, no fim, 

inscritível em termos sincrônicos. (Lacan, 1998, p. 167) 

 Podemos perceber neste décimo primeiro seminário que Lacan apresenta o caráter 

sobredeterminado do sintoma, como já vinha demonstrando em todo seu ensino, porém, 

ele depreende que por estar inserido no jogo dinâmico do significante o sintoma pode ser 

transformado e recriado pelo sujeito, principalmente no processo de transferência em 

análise. Além disso, o sintoma assinala a parcialidade da satisfação, para o objeto perdido 

que o sujeito busca no Outro. Desta forma, se inscreve no lugar do que se apresenta como 

falta, isto é, falta do parceiro sexual natural. (Batista, 2007)  

III.II – O sintoma como prática de gozo: 
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A escrita de Lacan, após os anos 1970, mostra um giro conceitual que se inicia no 

Seminário 17, “O avesso da psicanálise”, proferido ente 1969 a 1970, no qual Lacan 

(1992), apresenta os quatro discursos que regem o sujeito: o discurso do mestre, da 

histérica, do universitário e do analista, apontando que o sujeito é determinado pelo 

deslocamento do significante em seus atos e em seu destino. “Toda determinação de 

sujeito, portanto de pensamento, depende do discurso” (Lacan, 1992, p. 144), tais 

discursos têm sua escrita baseada nos impossíveis propostos por Freud (1925/1999) que 

são o educar, o governar e o analisar, aos quais Lacan adiciona o impossível de fazer 

desejar.  

Destarte é na fala que o sujeito se produz, é através de sua linguagem que tenta 

dar conta do impossível, e deste modo falar seria um modo de gozo, visto o tamponamento 

da falta no uso da linguagem. Neste sentido, os quatro discursos propostos por Lacan 

seriam modalidades por meio das quais se tenta fazer algo com o impossível da 

linguagem, em última instância com o saber. É sobre a posição que os sujeitos tomam em 

relação a este saber que estes discursos se articulam. 

Neste sentido, Cohen (2006) arrazoa que os discursos propostos por Lacan nos 

possibilitam uma forma de compreender os modos de laço social, apontando a partir do 

objeto a que sempre existirá um resto que constitui o motor de funcionamento dos 

discursos. Para a mesma, se levarmos os discursos para o campo da educação vemos que, 

no discurso do mestre, a criança é colocada no lugar de resíduo recalcado de uma mestria, 

uma vez que estaria situado sob o saber-fazer do Outro, que trata todas as crianças como 

homogêneas. A criança aparece presa no lugar de um produto que serve de sustentação 

para o Outro fazer dela um excesso, um resto ou um dejeto. Já no discurso universitário 

o professor atua como o Outro absoluto do saber, que cria saberes científicos e absolutos 

sobre a criança, como se pudesse produzir um manual sobre as mesmas. No discurso da 

histérica a escola atua através das queixas sobre o impossível de educar. Por fim, no 
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discurso do analista há uma modificação da relação do sujeito com a mestria, permitindo 

que “o sujeito se dê conta de seus significantes mestres, ou seja, dos significantes 

primordiais fundadores de sua própria história” (Cohen, 2006, p.59).  

Percebemos, assim, que os discursos apontam para algo além da linguagem que é 

o real indizível, que está alheio ao sentido e à significação, tendo papel central na 

formação dos sintomas. Assim, há uma intima relação entre sintoma e gozo. Podemos 

dizer que o sintoma (inclusive o escolar) seria uma maneira de gozar. 

Já no seu vigésimo seminário: Mais, ainda, proferido em 1972-1973, Lacan 

(1985) aponta uma nova versão do gozo, explicando que o efeito da linguagem sobre o 

ser vivo aparelha o gozo como significante, o que irá mostrar o sintoma vinculado a um 

gozo não-todo, além de apresentar que o sujeito porta uma estrutura de gozos.  

 O autor explica que há dois modos de gozo, um ligado à satisfação que é o gozo 

sexual, fálico, e um outro, que seria um para além do gozo fálico, um gozo do corpo, do 

ser, um gozo do Outro. “O gozo do Outro, tomado como corpo, é sempre inadequado – 

perverso de um lado, no que o Outro se reduz ao objeto a – e do outro, eu direi, louco 

enigmático” (Lacan, 1985, p. 197).   Assim, do lado masculino, o sujeito reduz seu 

parceiro ao objeto a, e do lado feminino o gozo se mostra de forma enigmática. 

É claro que o que aparece nos corpos, com essas formas 

enigmáticas que são os caracteres sexuais – que são apenas 

secundários – faz o ser sexuado. Sem dúvida. Mas, o ser, é o gozo 

do corpo como tal, quer dizer, como assexuado. (Lacan, 1985, p. 

15). 

 Desta forma, desde Freud, sabemos que a sexualidade está no centro do 

inconsciente, porém com Lacan percebemos que ela está lá como falta, visto que o gozo 

sexual é um gozo mítico e por si mesmo fracassado. Isso por causa da linguagem. 

Skriabine (2013) aponta que Lacan, ao substituir a polaridade dos sexos biológicos por 
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uma bipartição em relação a um referente único, a linguagem, sai do biológico para o 

significante.   

Lacan aponta que não se pode definir o significante sem o gozo, e que não se pode 

definir o gozo sem o significante. Portanto, ele traz uma nova definição de significante 

que se refere ao corpo. 

Camargo (2007) aponta que essa referência se faz sob a modalidade do sintoma. 

O sintoma inclui assim o desejo e o gozo. Há um real no sintoma que deve ser incluído 

no seu conceito, o que mostra que não se pode mais ter em mente apenas a noção de 

sujeito do desejo, pois esta não comporta o gozo irredutível, o que leva à formulação da 

noção do sujeito do significante, que comporta a ideia de significante como aquilo que 

mortifica o corpo, que o libera do mais-de-gozar, mas que também determina o regime 

de gozo do ser falante. O gozo já não é apenas gozo do corpo, mas também gozo da 

linguagem, na medida em que o sujeito tem um corpo (Camargo, 2007). 

 O que diz respeito ao ser, ao ser que se colocaria como absoluto, 

não é jamais senão a fratura, a rachadura, a interrupção da fórmula 

ser sexuado, no que o ser sexuado está interessado no gozo. (Lacan, 

1985, 20) 

Desta forma, Lacan retira a ideia da historieta do Complexo de Édipo e da relação 

simbólica entre pai, mãe e filho para nos mostrar que o que está em jogo é o discurso que 

se forma. Assim, não se trata das figuras de pai e mãe, mas sim de sua função na 

linguagem dentro do jogo discursivo. Além disso, o autor nos diz que há algo para além 

da linguagem que é o gozo indizível. Deste não há como falar, o que marca o conceito de 

sintoma. 

Neste escopo Lacan, em seu vigésimo segundo seminário, RSI (inédito), proferido 

em 1974-1975, aponta o sintoma como função da letra, a partir do momento em que 

concebe a estrutura como um nó.  
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Nesta estruturação de sua teoria ele também introduz o conceito de père-version, 

que remete as diferentes versões do Pai, as diferentes respostas da relação inconsciente 

do sujeito ao Pai, apontando que o pai não é mais a única garantia de referência advinda 

da clínica estrutural. O pai passa a ser aquele que aceita ter seu desejo orientado por uma 

mulher causa de seu desejo. Destarte, no par mãe-criança, a criança não é a única a dividi-

la, visto que a mãe é não toda, nem toda mãe, nem toda fálica, ela é também mulher para 

o pai. Desta forma, se a mãe for sintoma para este pai, a criança será sintoma da verdade 

do casal parental. Como já apontado, esta relação já havia sido trabalhado por Lacan 

(1969/2003) em duas notas entregues à Jenny Aubry em 1969, na qual ele aponta que o 

sintoma da criança responde ao que existe de sintomático na estrutura familiar. Podendo 

ser o representante da verdade do casal familiar ou decorrer da subjetividade da mãe, se 

colocando na posição de objeto na fantasia da mãe.  

O sintoma aqui se expressa como uma forma de gozo, vindo no lugar da relação 

sexual que, segundo Lacan, não existe. Ao modificar o sentido do sintoma, este se torna 

sem sentido e ligado ao gozo. Para explicar todo este caminho sobre o sintoma, Lacan 

trabalha a ideia do nó Borromeu para falar da ligação entre os três elos que regem o 

sujeito: o simbólico, o imaginário e o real, e aponta ainda um quarto elo, que daria suporte 

ao sujeito, o Nome-do-Pai, que tem o poder de amarrar e corrigir a estrutura falha entre 

os três elos (Batista, 2007). 

Tal teorização é melhor trabalhada no seminário 23 O sinthoma, proferido por 

Lacan em 1975-1976, no qual ele aponta que tais elos do nó borromeu estão soltos e o 

que os enlaça é um quarto nó que faz uma amarração com valor de sinthoma, incluindo 

as versões do pai. Neste sentido, o autor arrazoa que existem duas versões do pai: como 

sintoma, relacionado ao complexo de Édipo e ao Nome-do-Pai e como sinthoma, 

enquanto quarto elemento que lhe dá estabilidade, que não necessita ser desempenhada 
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pelo pai do Édipo, pelo significante da metáfora paterna. Assim, se percebe que o 

sinthoma tem função de amarração e não de norma.  

 Lacan elucida assim, a ideia do nó borromeu, propondo o sinthoma para indicar 

um quarto círculo do nó representando o sintoma como aquilo que não deve ser dissociado 

do sujeito, mas modificado, visto ser fundamental em sua estrutura. Na topologia do nó 

borromeu o autor explica que se um dos elos se rompe, os demais também se rompem, 

daí a necessidade do quarto elo, o sintoma ou o sinthoma para amarra-los. O sinthoma é 

visto assim, como parte da estrutura psíquica, como suplência à falta do Nome do Pai. 

Digo que é preciso supor tetrádico o que faz o laço borromeano – 

perversão quer dizer apenas versão em direção ao pai – em suma, 

o pai é um sintoma, ou um sinthoma, se quiserem. Estabelecer o 

laço enigmático do imaginário, do simbólico e do real implica ou 

supõe a ex-sistência do sintoma. (Lacan, 2007, p.21) 

Para melhor clarificar sua teoria Lacan se dedica a analisar a escrita de James 

Joyce, na qual ele percebe que no caso do escritor o sinthoma funcionava como uma 

prótese do eu, visto que sua escrita fazia uma suplência à falta da inscrição do Nome-do-

Pai, fazendo uma junção dos registros real, simbólico e imaginário. 

 Machado (2005) discorre que o mais importante deste seminário é apontar para o 

que o sujeito pode saber-fazer com isso que falha, um saber fazer com os pedaços de real, 

com o sinthoma. O saber-fazer é um artifício diante do sem sentido do real, é um saber 

que nos escapa sob a forma do saber, é um saber que só se sabe ao fazer, portanto, não é 

fruto do pensamento, é fruto da ação responsável. 

Lacan aponta, assim que o sintoma é a expressão da não-relação sexual, do buraco, 

da falha na língua da qual ele mesmo é a tentativa de costura, já o sinthoma é o que 

possibilita a construção subjetiva do sujeito, pois é ele que sustenta sua estrutura.  

 



104 
 

III.III - Apontamentos sobre o sintoma lacaniano na clínica com crianças 

 O percurso realizado até aqui aponta o processo de subjetivação ligado à 

proposição lacaniana da questão da transmissão: 

 

A função de resíduo, sustentada pela família conjugal na 

evolução das sociedades, realça o irredutível de uma 

transmissão – que é de outra ordem que a da vida conforme a 

satisfação das necessidades, mas que é de uma constituição 

subjetiva, implicando a relação de um desejo que não seja 

anônimo. (Lacan, 2003, p.369) 

 

A partir de Lacan, vimos que, para tornar-se sujeito, a criança tem que se assujeitar 

à estrutura do Outro. Antes de uma criança nascer, um lugar é preparado para ela no 

universo discursivo dos pais. Esse discurso que a circunda molda seu desejo e suas 

fantasias.  

Este lugar pré-existente no desejo do Outro marca o sujeito que se constitui na 

ausência, visto que sua consistência, desde o estádio do espelho, é dada a partir de um 

desconhecimento fundamental daquilo que o determina (Pacheco, 2012).  

O sujeito, assim, pode unir seu desejo à lei que o constitui, através da metáfora 

paterna. Como vimos, toda a dialética do desenvolvimento gira em torno do falo, pois na 

mãe sempre existe, ao lado da criança, a existência do falo, que a criança realiza ou 

simboliza mais ou menos, porém, a criança não sabe nada disso, e para que ela venha a 

apreender a privação materna é preciso, simbolizar o real. Há, então, uma época de 

simbolização, a partir dos primeiros desdobramentos da questão da falta materna, não 

sendo possível falar da relação da criança com a mãe sem articulá-la com os impasses que 



105 
 

a sexualidade feminina revela ao sujeito. A criança fica com a questão: O que ela quer de 

mim? 

Dizendo de outro modo, o encontro com a falta do Outro, com o desejo do Outro, 

abre ao sujeito a possibilidade de se identificar com esta falta e ocupar, inicialmente, o 

lugar do objeto da falta ao Outro. É a maneira como o sujeito tenta inicialmente se situar 

diante do desejo enigmático do Outro, que o faz constatar que essa relação é marcada por 

um desencontro, ou seja, o Outro deseja além dele, o Outro é barrado; a criança não é 

capaz de tamponar o desejo materno. Isso permite ao sujeito, sair do lugar de objeto e 

escolher pelo desejo, situando-se como sexuado, através de identificações que lhe 

marcam.  

Levando a discursão do processo de subjetivação para a clínica com crianças 

(Batista, 2007) nos aponta a importância dos conceitos de Nome-do-Pai e de desejo da 

mãe, lembrando que Lacan (1969/2003), como vimos, aponta que a criança pode 

representar a verdade do casal parental ou ocupar o lugar de sintoma da mãe. Podendo o 

sintoma da criança decorrer da subjetividade materna, isto é, do lugar que ocupa na 

fantasia da mãe. No primeiro caso, através do seu sintoma, a criança dá uma significação 

ao enigma do desejo da mãe articulando-o ao Nome-do-Pai. Trata-se da metáfora paterna 

na estrutura edipiana, na qual o pai pôde operar limitando o gozo da mãe. O sintoma da 

criança também indica que a metáfora paterna não é subjetivada sem transtornos. A 

criança não é equivalente ao falo. Estamos diante do x da questão. Se por um lado, a 

metáfora paterna produz uma significação fálica, dando ao sujeito certo lugar que lhe 

permite se identificar na partilha sexual, por outro, esta mesma identificação não 

consegue dar conta do gozo feminino, que se situa além do falo. Já no segundo caso, há, 

a possibilidade de a criança se deslocar da posição de falo para a de objeto a. podendo 

ficar fixada no lugar de objeto real da fantasia da mãe, quando ocorre a foraclusão do 

Nome-do-Pai. Neste caso, a criança no lugar de objeto poderá obturar a falta materna, não 
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como substituto fálico, mas como sutura no Real, do corpo da criança tomada como real 

na fantasia do Outro Primordial, ou seja, a criança empresta seu corpo para o fantasma da 

‘mãe’, apaziguando o fantasma materno. O que neste caso levaria a uma estruturação 

psicótica. 

Neste sentido, Flesler (2012) aponta que ao pensar na criança e em seus sintomas 

não podemos deixar de pensar no desejo dos pais. É através deste desejo que a criança se 

torna metáfora de amor ou mesmo metonímia do falo. Como já apontado é o desejo dos 

pais que antecipa e nomina um lugar para o sujeito, para que ele saia da ilusão de ser o 

falo materno para ser possuidor de um falo.  

Assim, baseado na primeira clínica de Lacan, podemos dizer que o sintoma 

vincula-se ao significante Nome do Pai e as modalidades do desejo, na qual o sintoma 

porta um sentido vinculado ao Édipo, já em sua segunda clínica ele apresenta um víeis 

pós-edípico, no qual, para além do sentido existe um sem sentido, vinculado ao gozo. 

Destarte, podemos dizer que na travessia Édipica para a criança não ficar 

cristalizada no lugar de objeto fantasmático da mãe, o Desejo-da-Mãe deverá ser 

metaforizado pelos Nomes-do-Pai. Paradoxalmente, para ser sujeito deverá primeiro ser 

objeto, condensando com o próprio corpo o gozo do Outro Primordial e também gozar, 

para depois poder, através de um dos Nomes-do-Pai criar uma versão para o desejo 

devorador da mãe através de um mito particular, dos sintomas e de todas as cadeias 

significamtes advindas da busca infinita em dar significado a este momento lógico 

(Ferranti, 2002). 

Neste sentido o percurso até aqui nos fez perceber que Lacan postulou uma clínica 

do sintoma primeiramente vinculada as estruturas, ao significante e ao Complexo de 

Édipo e uma segunda baseada na topologia do nó Borromeu, que se constituía partir da 

inter-relação entre três anéis (elos): real, simbólico e imaginário que se entrelaçam, 

sinalizando a condição do sujeito frente à falta. Tal clínica aponta que há uma pluralidade 
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dos Nomes-do-Pai. Assim em sua primeira clínica, Lacan postulou a noção de sintoma 

sendo portador de sentido vinculado ao Édipo, já em sua segunda clínica ele observou 

que para além deste sentido existia um sem sentido, há então um víeis pós-edípico. 

Destarte, Nunes (2004) aponta que podemos apreender que ao postular uma 

clínica pós-edípica, Lacan apresenta a teorização da pluralidade do Nome-do-Pai, que 

possibilita uma escuta analítica sobre os novos sintomas que privilegia a experiência do 

real, na qual há uma desculpabilização do Outro, e onde as estruturas clínicas são 

resultantes dos modos de amarração feito pelo sujeito.  

É o sintoma que dá ao sujeito sua singularidade e marca sua 

unicidade. (...) O sintoma, segundo a teoria psicanalítica, se 

apresenta como uma dor de existir. Ele não é aquilo que atrapalha 

o outro social, ele também não é necessariamente um indício de 

doença. Cada um tem seu sintoma como uma forma particular de 

estar no mundo. Ele pode ser mais ou menos nefasto, mas ele está 

sempre presente nos seres humanos. (Mello, 2012, p. 84-85) 

Pensar a particularidade do sintoma apresentado por José, na sua relação com a 

“indisciplina” escolar será objeto do próximo capítulo. 
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Capitulo IV – Tecendo amarrações entre a indisciplina e o sintoma na criança 

 

˝O que será que será que dá dentro da gente que não 

devia, que desacata a gente que é revelia, que é feito 

aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma 

folia, Nem todos os unguentos vão aliviar, nem todos os 

quebrantos, toda alquimia, que nem todos os santos, será 

que será, o que não tem descanso nem nunca terá, o que 

não tem cansaço nem nunca terá, o que não tem limite 

nem nunca terá”.  (Chico Buarque de Holanda) 

As leituras empreendidas sobre a indisciplina, nos fizeram compreender que 

vivemos em um ambiente onde se associam práticas disciplinares de poder alicerçada na 
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modernidade com novas tecnologias no intuito de moldar os sujeitos e expandir o controle 

sem barreiras. Tais práticas criam impasses para os educadores, uma vez que reaparecem 

sob a forma de “indisciplina” escolar. A disciplina muda “seus moldes” de acordo com 

as mudanças sociais de um tempo, porém continua sendo pensada como condição sine 

qua non para o aprender. Com isso, tudo que foge à norma é considerado como problema 

de “indisciplina” escolar.  

No entanto, por mais sofisticadas que sejam os mecanismos disciplinares 

aplicados, ou as tecnologias usadas, há sempre a possibilidade de um comportamento não 

conforme à norma. Este, nomeado como “indisciplina escolar”, revela que a construção 

disciplinar possui um furo, algo que fracassa, que encontra-se vinculado ao “impossível 

de disciplinar” e produz questões para quem se encontra na escola. 

Isto nos levou a analisar a indisciplina escolar como um sintoma que vem gerando 

segregações e intolerâncias aos que fogem à norma, além da multiplicação de 

diagnósticos que rotulam e levam ao excesso de medicalização, visando homogeneizar os 

sujeitos, calando seus desejos e apagando sua singularidade.  

Neste sentido, percebemos que há, desde a constituição dos mecanismos 

disciplinares modernos, um anseio de produzir um padrão de aluno “perfeito”. Quando 

esse ideal falha, procura-se a causa do seu desvirtuamento e formas de superá-lo. Todavia, 

esta ortopedia do conhecimento não leva em conta o caráter histórico e datado deste ideal, 

nem a verdade subjetiva imbrincada na ação de cada sujeito. 

Destarte, a indisciplina enquanto sintoma subjetivo, que se apresenta na escola, 

mostra-se uma resposta laboriosa e singular forjada pelo sujeito perante seu encontro com 

um discurso social. Visto que, o sintoma subjetivo toma a cara do seu tempo, da cultura 

que produz o sujeito. Podemos compreender, deste modo, que algo da queixa de 

indisciplina escolar é sempre de uma ordem discursiva que porta um resto impossível de 

controlar.  
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Para melhor compreendermos isto, Cohen (2001) aponta que entre os discursos 

que constituem a subjetividade da criança estão a economia e a política do discurso 

pedagógico, que a inscrevem no lugar de objeto, deixando-a presa em um lugar de produto 

para sustentar o Outro que pode ser encarnado pela família, pela escola ou pelo Estado, 

fazendo da criança um excesso, um resto ou apenas um dejeto sobre o qual ninguém nada 

quer saber. Porém isso que ninguém quer ouvir falar, não para de se inscrever, apontando 

a necessidade de se escrever e falar, tratando, assim, do desejo e de sua inscrição 

subjetiva, marcada pela divisão imposta pelos discursos impressos na linguagem, que 

sempre levam a uma borda, um impossível indecifrável. 

Destarte, é necessário buscar manobrar esse impossível indecifrável que emerge 

dos discursos. Almeida (2009) assinala que todas as modalidades de laço carregam em si 

algo do real, pois sempre se deparam com algo de impossível, visto não haver verdades 

absolutas, mas apenas meias-verdades. A noção de impossível em psicanálise é, portanto, 

a constatação de um limite. Sempre que se tenta tamponar este impossível se caí na 

impotência.  

Neste escopo, Voltolini (2009), aponta que é imprescindível não recuar a este 

encontro faltoso que a educação aponta, a estes limites traduzidos em impotência, que 

teimam em inibir a tarefa educativa. A psicanálise vem nos mostrar que, ao contrário, 

devemos sim sair das verdades absolutas e aceitar o não-saber, para buscar um saber que 

dê sentido ao sem sentido da vida.  

A tarefa de inventar face ao impossível precisa ser contínua, e estar sempre avessa 

a modelos ideais. Para isso, o educador precisa sair do lugar de mestre que tudo sabe, no 

intuito de abrir espaço para permitir a emergência do sujeito, que porta sua história, seu 

desejo e sua singularidade. 

Assim ao abrir um espaço para reflexão e escuta dos professores, se assegura o 

propósito ético das práticas sociais, em educação, ratificando a dimensão do sujeito, “que 
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persiste opaca sob as siglas diagnósticas, de forma tal que não se apague nem se dilua 

ainda mais, possibilitando, assim, que a criança tenha chances de conquistar sua 

subjetivação por meio da assunção à sua própria palavra” (Legnani e Almeida, 2004, p. 

119). 

Trata-se, como aponta Almeida (2011) de fazer uso do enquadre clínico de 

formação como um espaço psíquico privilegiado de fala e de escuta de sujeitos em 

situação profissional” (p. 38). 

A palavra é a via pela qual os discursos já cristalizados podem vacilar e, com isso 

produzir a não-fixação do mesmo. Kupfer (1999) argui que sem esta circulação os 

discursos institucionais se mostram de forma repetitiva, perpetrando a homogeneidade 

educacional, e, neste sentido, o papel da psicanálise seria produzir rachaduras neste 

discurso cristalizado, para que o mesmo possa circular no desígnio de fazer com que os 

sujeitos se impliquem em seu fazer diário. 

Quando um educador opera a serviço de um sujeito, abandona 

técnicas de adestramento e adaptação, renuncia à preocupação 

excessiva com métodos de ensino e com os conteúdos estritos, 

absolutos, fechados e inquestionáveis. Ao contrário disso, apenas 

coloca os objetos do mundo a serviço de um aluno-sujeito que, 

ansioso por fazer-se dizer, ansioso por se fazer representar nas 

palavras e objetos da cultura, escolherá nessa oferta aqueles que lhe 

dizem respeito, nos quais está implicado por seu parentesco com as 

primeiras inscrições significantes que lhe deram forma e lugar no 

mundo. (Kupfer, 1999, p.19)  

 Ao permitir esta escuta que possibilita oxigenar o discurso, os educadores podem 

se dar conta que na infância ocorrem inibições, angústia e sintomas que se relacionam ao 

próprio curso dos tempos da criança, e não exigem intervenções especificas. Em outros 
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casos, porém, a intervenção de um psicanalista se justifica, pois estão relacionadas a 

estruturação subjetiva do sujeito e as amarrações feitas pelo mesmo que podem causar 

sofrimento. Assim, para além do impossível educacional produzido, como vimos, pelo 

discurso pedagógico, há um outro impossível, que é da ordem da constituição do sujeito, 

produzindo sofrimento psíquico e impedindo a formação de laços sociais. Podemos dizer 

que esse é o caso de José. Articulado ao sintoma social de sua época, a indisciplina 

escolar, encontramos o seu modo singular de resposta ao impossível da linguagem, à 

castração. 

A nossa hipótese, de que os comportamentos de José diziam respeito a um 

sintoma, resposta singular do sujeito a um conflito inconsciente, nos fez beber na teoria 

de Freud e Lacan sobre o sintoma no intuito de analisar a sua constituição e o seu lugar 

na economia psíquica do sujeito, de forma a lançar luzes sobre isso que, na escola, 

transborda e produz problemas. 

A esse respeito, Freud nos fez ver que a criança possui desejos inconscientes que 

não são passiveis de serem educados. Neste sentido nos mostrou que o sintoma seria a 

representação do que a criança encontrou de incompreensível na relação dos pais, e do 

lugar que ela vem a ocupar na dinâmica familiar. Ela responde, com seu sintoma ao ideal 

almejado pelas figuras parentais, com suas fantasias, desejos e neuroses que ficam 

marcados na economia psíquica da criança. Deste modo, o sintoma remete-se ao que há 

de sintomático na estrutura familiar.  

Freud (1909/1996) ao abordar o Caso do pequeno Hans aponta que a fobia da 

criança foi a melhor forma encontrada por ela para suportar as dificuldades inevitáveis 

com as quais era confrontada quando, no curso de sua formação cultural, é solicitada a 

superar os componentes de sua economia psíquica.  

Neste sentido, Medeiros (1995), aponta, a partir de uma visão freudo-lacaniana, 

que os comportamentos das crianças, considerados como “indisciplina”, estão articulados 
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com o desejo do saber, que se estrutura a partir da encruzilhada edípica ordenada pelo 

complexo de castração, que retira da criança a certeza original de ser tudo para o outro 

materno instituindo uma falta fundamental a partir da qual se ordenará uma subjetividade 

desejante. Nessa perspectiva, o comportamento da criança, disciplinado ou não, é uma 

resposta do sujeito àquilo que falta, isto é, ao desejo.  

Levando estes aprendizados para o caso de José, podemos afirmar que seus 

sintomas de agressividade exacerbada e indisciplina escolar estavam intimamente 

relacionados ao seu desejo, ao lugar que ele ocupava no drama familiar, e a sua passagem 

pelo complexo de Édipo. Neste sentido, José amava profundamente sua mãe e relutava a 

se separar dela. Não se via deixando de dormir com ela, fato que o deixava de cama nos 

fins de semana quando a mesma saia para dormir com o namorado, o que provocava um 

temor de que a mãe nunca mais voltasse. Este temor piorava quando ele fantasiava que 

no caminho de volta ela encontrasse seu pai e ele a quisesse de volta, fato que o levava a 

ter um grande temor do pai. 

Ainda articulando com o caso Hans, exposto por Freud (1909/1996) vimos que o 

menino enxerga a mãe como sendo exclusividade sua e apresenta impulsos sexuais com 

relação a ela, desejando eliminar aquele que se opõe a isso (o pai), porém, ele o tem como 

modelo de identificação e, ao mesmo tempo, teme que o pai lhe puna por seus desejos 

incestuosos. Assim, é a partir do Édipo que a criança estruturará e organizará seu vir- a- 

ser, sobretudo em torno de seu posicionamento frente à angústia de castração. 

José, neste sentido, apresentou na análise uma fantasia de ser um grande samurai, 

possuidor de uma espada mágica, que lutava com um tirano que pretendia destruir o 

mundo e a espada do samurai. Percebemos que esta fantasia reedita o fenômeno edípico 

e sua relação com a castração. Neste momento de análise vários “tiranos” apareciam no 

seu discurso: seu avô (inabalável e forte que na verdade, era fraco e alcoólatra), o 

namorado da mãe (que a “tirava” dele todos os fins de semana), e seu pai (que o acolhia 
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mas não o interditava). Vemos que existem várias figuras masculinas representativas em 

sua vida, porém nenhuma mostrava ter poder de interditá-lo, de produzir a castração. 

Apenas causavam uma imensa carga que ele tinha que carregar, o que o deixava perdido, 

como o samurai que ele fantasiava um samurai entre os tempos, que ia ao futuro, retornava 

ao passado e não conseguia destruir o tirano.11 

Podemos extrair daí que a neurose e os desejos parentais estão implicados 

fundamentalmente na eclosão dos sintomas da criança, pois sua existência já está 

demarcada nas fantasias e nos desejos destes pais. A criança em constituição identifica-

se com o lugar de objeto do desejo materno, tentando preencher a falta estrutural da 

mesma, para fins de evitar a angústia da castração. O Édipo e a castração, então, marcam 

o corte na relação do sujeito com sua satisfação primeira, o gozo da infância. 

Assim, o Édipo e a castração retiram a criança do gozo da infância e o colocam 

na neurose, constituindo, portanto, o sintoma. É ele também que permite que a criança 

entre no mundo do desejo. Sendo assim, um trabalho psíquico da criança, que de um lado 

pode produzir sofrimento, e por outro apresenta-se como um trabalho psíquico que 

permite uma sutura na relação dual da criança com a mãe.  

Portanto, a determinação do sintoma na criança é a resposta da mesma a algo que 

resta não simbolizável na estrutura familiar, que permanece como resíduo. É por meio da 

produção do sintoma que a criança pode se separar da posição de objeto da mãe. 

O trabalho freudiano abriu as vias de possibilidade para a escuta destas crianças, 

através de uma escuta ética e advertida contra a imagem da criança pura e frágil, uma 

escuta que permite um lugar para o desejo.  

A proposição lacaniana de que o “sintoma se resolve por inteiro numa análise 

linguageira, por ser ele mesmo estruturado como uma linguagem, por ser a linguagem 

                                                             
11 É do discurso social que José se valia para construir sua fantasia na medida em que havia na época um 

desenho animado chamado “Samurai Jack” do qual ele se baseava para construir sua fantasia.  
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cuja fala deve ser libertada” (Lacan, 1998, p. 270). O faz postular que o sintoma supre o 

que faltou ao sujeito no momento de sua estruturação no simbólico, pondo limite ao gozo 

e ordenando as significações do sujeito no mundo.  

Baseados na primeira clínica Lacaniana, podemos dizer que o sintoma de José era 

um recurso fabricado por ele para se livrar de um sofrimento insuportável. Era notório 

que ele se via perdido em sua travessia pela castração em meio a um turbilhão de 

sentimentos contraditórios de amor, ódio, medo e desejos em relação aos seus pais, tudo 

isso dentro de uma dicotomia de um eu infantil em formação e um afluxo pulsional 

abundante. Em meio a este imbróglio de sentimentos contraditórios seu sintoma surge 

como forma de aplacar o sofrimento intolerável. Além disso, José parecia se identificar 

ao que julgava ser objeto de desejo materno, tentando preencher a falta estrutural do Outro 

para evitar a angústia de castração, que é a assunção da própria falta. 

Sobre isso, Lacan (1988), como vimos, já apontava que a castração é o momento 

da estruturação do sujeito, uma vez que reordena as relações dele com a falta, além de dar 

um novo estatuto ao falo, que passa de objeto imaginário para simbólico, servindo de 

suporte para o jogo das infinitas substituições às quais o sujeito irá se submeter no 

decorrer de sua vida. Se estabelece para a criança o jogo de quem perde ganha: a criança 

perde a ilusão da completude materna e ganha a pertinência social.  Neste sentido os 

sintomas estão intimamente relacionados à travessia da castração, isto é, o confronto com 

a castração dá origem aos diversos sintomas, e estes, em seus múltiplos sentidos, 

mostram-se como uma tentativa de tamponamento da falta fundamental, da qual a língua 

e o significado não dão conta. Para o mesmo, o sintoma seria, assim, o representante do 

casal familiar ou estaria vinculado à subjetividade da mãe, onde a criança se encontra 

como correlata de uma fantasia. A criança, nesse caso, realiza a presença do objeto a na 

fantasia, ou seja, substitui o objeto de falta do desejo da mãe. Podendo se apropriar 
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sintomaticamente das produções fantasmáticas maternas e se assujeitar ao desejo 

mortífero da mesma. 

Em consonância a isso acreditamos que o sintoma de José parecia estar 

imbrincado no seu processo de castração. De um lado, a relação dual com a mãe e, de 

outro, a falta que poderia vir a orientar o seu desejo. 

Neste sentido, no jogo de sua constituição, José, como objeto em alguns 

momentos, satisfazia o outro materno, em outros ele falhava a esta satisfação através de 

seus atos indisciplinados; ao se rebelar às regras, era como se ele dissesse não à colagem 

a mãe e, deste modo, de forma paradoxal, através do rebelar-se às regras ele se colocava 

no mundo como sujeito desejante.  

Seu sintoma portava, assim, um sentido, um significado relacionado às suas 

experiências. Deste modo, não havia como extingui-lo, pois ele representava a saída 

encontrada pela criança para expressar algo insuportável, para o qual ainda não era 

possível construir nenhuma significação. Neste sentido, sua análise visava ajudá-lo a 

elaborar suas situações traumáticas, esclarecer conflitos e ressignificar questões 

dolorosas. Visto que, o sintoma pode ser modificado, transformado em resto. Não 

podendo ser inscrito no signo da imutabilidade. 

A segunda clínica Lacaniana, baseada na topologia do nó Borromeu, se constitui 

a partir da inter-relação entre três anéis: real, simbólico e imaginário que se entrelaçam 

formando um nó, sinalizando a condição do sujeito frente à falta. Se um dos elos se soltar 

todos os outros também se rompem, daí a necessidade de um quarto elo para enodar os 

outros três. Tal elo é uma correção que amarra e sustenta a estrutura. 

Ribeiro (2005) aponta que esse remanejamento teórico institui a pluralização dos 

Nomes-do-Pai, na qual, para cada um, há algo que faz a função Nome-do-Pai. O Nome-

do-Pai passa, assim, a ser visto como elemento que cria um enlaçamento do sujeito com 

o mundo.  É neste sentido que Lacan o apresenta em equivalência ao sintoma, visto que 
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ele é uma forma particular de cada sujeito estabelecer para si uma maneira de estar no 

mundo.  

Os ensinamentos de Lacan abriram a possibilidade de uma clínica que privilegia 

a experiência do real, na qual há uma desculpabilização do Outro. O sintoma passou a ser 

visto como o inassimilável da dimensão pulsional, como uma solução que permite ao 

sujeito fazer um laço com o social (Ribeiro, 2005). 

Desta forma, Lacan nos mostrou as consequências da face real da vida psíquica 

dos seres falantes, na qual a pulsão é inerente à constituição humana e se caracteriza como 

o pilar da formação dos sintomas. Assim, o sujeito não pode viver sem seu sintoma, pois 

ele o toca em sua face mais particular. Deste modo o tratamento não deve buscar provocar 

uma ortopedia social, moral ou pedagógica, nem muito menos produzir uma 

culpabilização da família12, mas, sim produzir uma nova solução para o gozo do sujeito. 

Cada criança atravessa de uma forma a caminhada do seu processo de subjetivação e, é 

neste caminho que os sintomas se produzem.  

É função do analista escutar o infantil do sujeito, fazendo com que a criança se 

responsabilize e se implique com seu sintoma de modo a produzir um saber particular 

sobre sua história para poder encontrar outra saída pela qual consiga desatar-se do lugar 

que lhe foi designado pelo Outro. “A escuta do analista permitirá que a criança encontre 

as palavras que lhe servirão para nomear o seu próprio sintoma e, por conseguinte, servir-

se do simbólico no enfrentamento do real”. (Legnani; Almeida, 2009, p.32) 

Assim, é papel do analista permitir ao sujeito lidar com o impossível estrutural, 

possibilitando-o criar novas soluções para os enigmas que constituem a causa do seu 

sofrimento. 

                                                             
12 A família não deve ser culpabilizada, mas sim responsabilizada. 
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Podemos dizer que para José, tais enigmas eram expressos em indisciplinas e mal 

comportamentos, passaram a ser falados e trabalhados por meio de suas fantasias, de seus 

desenhos, das lutas travadas entre os brinquedos do consultório, nos sonhos de ser um 

grande Samurai, na contação de contos de fadas e invenção dos mesmos. Dentro deles, 

José podia expressar sua relação com sua família e com a escola, e tudo que delas 

resultava. Lá, seu sintoma podia ser ouvido, e não silenciado, podendo dar vazão a seu 

sofrimento no intuíto de resignificá –lo, dando-lhe um novo sentido. 

A descrição de menino indisciplinado atribuída a José vinha enraizada no ideário 

social tanto da escola como de sua família.  

A relação com a professora, por exemplo, sempre foi conturbada. A mesma já 

iniciara o ano com o estereótipo, vindo das professoras dos anos anteriores, de que José 

era indisciplinado e problemático. Tal discurso o colocava, de princípio, à margem do 

aluno esperado, e era dessa forma que ele respondia.  

 Fica claro que José possuía um “rótulo: o garoto indisciplinado”, e deste modo ele 

era visto. Ao buscar ajuda psicológica o que a professora e a mãe demandavam era livrar-

se do problema. Esperavam que a analista pudesse enquadrá-lo no molde da criança ideal, 

do bicho papão para criança angelical e boazinha que não atrapalha a aula.  

 Da parte da analista, no entanto, estava em jogo a inclusão da dimensão do sujeito 

e de sua singularidade. À indisciplina, como sintoma, cabe ser escutada e não silenciada. 
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Considerações finais: 

Como vimos, este trabalho surge da necessidade de investigar, a partir da 

singularidade de um caso clínico, a queixa de “indisciplina escolar” como um sintoma.   

Para tanto, empreendemos uma análise histórica da construção do mecanismo 

disciplinar que apontou que a “indisciplina escolar” se trata de uma produção discursiva 

de caráter datado e não natural. Vimos que tais mecanismos nem sempre existiram. Foi 

após o século XV que se desenvolveu o sistema disciplinar que foi se modificando ao 

longo dos séculos. Isso nos fez ver que a disciplina e sua contra face, a “indisciplina”, são 

uma criação cultural, não estática, uniforme e muito menos universal, mas sim, uma 

construção social.  

Neste escopo, a evolução da ideia de "obediência" disciplinar foi produzida por 

um modelo que visa produzir corpos dóceis, eficazes economicamente e submissos 

politicamente, utilizando-se dos mecanismos de vigilância hierárquica, sanção 

normalizadora, exames e punições. Após a segunda guerra mundial, a disciplinarização 
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passou a exercer um controle ainda maior, passando da dominação dos corpos, para 

dominação de todo o campo social. 

 Percebemos que as regras disciplinares transmitidas nas escolas se modificam, 

visto serem produzidas em um determinado tempo, todavia a disciplina continua sendo 

pensado como condição sine qua non para o aprender. Tomados como naturais, os 

dispositivos disciplinares produzem para os educadores a ilusão de que a disciplina é 

inerente ao aprender. Assim, tudo o que foge ao ideal disciplinar é considerado como 

problema de “indisciplina” escolar.  

O percurso realizado nos mostrou que a “indisciplina” tem uma vertente histórica, 

na qual há uma construção social que impõe a ideia de que o aprender depende da 

disciplina. No entanto, este ideário possui uma fenda, pois algo sempre vai escapar a este 

disciplinamento. Neste sentido, a indisciplina escolar se constitui como um sintoma 

social, como uma tentativa de nomeação, de simbolizar o real que a linguagem não 

consegue recobrir na medida adequada. 

Mergulhados no discurso social disciplinar cada falante constituirá, de maneira 

singular, seu modo de inserção. É assim que, de sintoma social, a “indisciplina escolar” 

pode se constituir como um sintoma subjetivo. 

A indisciplina enquanto sintoma social serve de laço para o sujeito, pois 

mergulhado em um mundo de linguagem ele toma um conjunto de significantes do mundo 

para fazer seu enodamento e se constituir como tal. Deste modo, podemos compreender 

que algo da queixa escolar de indisciplina será sempre da ordem do sintoma social, e desta 

forma sempre terá um resto impossível, na medida em que disciplinar todas as crianças é 

da ordem de um ideal impraticável. A escola terá, assim, que se haver com dois 

impossíveis: o impossível estrutural do educar, e outro, da ordem da estrutura do sujeito.  
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Neste sentido, o discurso da “indisciplina escolar” se constitui como um sintoma 

social que denuncia um impossível estrutural. É nesta construção que José encontra 

significantes fundamentais para construir seu sintoma, na busca de encontrar seu lugar. 

Em José era bastante explicito que algo transbordava, se expressando através de 

um rebelamento as regras, na recusa ininterrupta a aceitar qualquer tipo de regra escolar.  

Neste sentido, a teoria psicanalítica nos deu suporte teórico para melhor 

compreender isso que transbordava em José. A partir da leitura de Freud percebemos que 

o sintoma é uma construção baseada no que a criança encontra de enigmático na relação 

dos pais e no lugar que ela vem a ocupar na dinâmica familiar, constituindo-se em um 

modo particular de inscrição subjetiva, ainda que, paradoxalmente, produza satisfação e 

dor. Assim, o sintoma é o resultado de um trabalho psíquico que substitui algo que foi 

reprimido e que está ligado a uma satisfação sexual incognoscível sendo, ainda, uma 

solução para que a criança possa lidar com a castração e com as limitações e interdições 

impostas pelo social.  

Já a partir das leituras da obra lacaniana, principalmente em sua segunda clínica, 

com as elaborações da topologia do nó Borromeu e sobre o sinthoma podemos dizer que 

há algo da ordem de um trabalho psíquico que a criança faz para sobreviver. Assim, o 

sujeito não pode viver sem seu sintoma, pois ele o toca em sua face mais particular e 

inassimilável, sendo, de tal modo, uma solução que permite ao sujeito fazer um laço com 

o social.  

Trabalhar a indisciplina enquanto sintoma, abordando, a economia psíquica de 

cada criança ainda em constituição, sobre a égide da segunda clínica lacaniana pode abrir 

caminhos possíveis para o desejo, visto que, frente ao Outro social, algumas crianças 

encontram aberturas; outras, obstáculos, buracos e até mesmo muros e barreiras no trajeto 

de seu processo de subjetivação. No caso de José, vimos que seu caminho não foi sem 

barreiras, e neste sentido a análise permitiu um desenredamento destes percalços, no 
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sentido de desfazer e resignificar sua resposta ao Outro social e ao real em jogo em sua 

“indisciplina”, para poder se enredar no social e se constituir como sujeito. 

Desta forma, podemos dizer que o sintoma de José era uma resposta laboriosa que 

o singularizava, frente ao desejo da mãe articulado ao Nome do Pai. Assim, em seu 

processo de subjetivação já estava em jogo a metáfora paterna. Mesmo que não operasse 

a contento, era possível para José produzir substituições significantes, o que abria a 

possibilidade de novas articulações que poderiam levar à emergência de novas 

significações; possibilitando um remanejamento face à falta da mãe, franqueando as vias 

para o seu próprio desejo. Isso possibilitou a José se deslocar do significante que lhe tinha 

sido atribuído: “indisciplinado” e pelo qual ele era reconhecido. 

Daí surge a questão: como a escola fica diante desses impasses, destas crianças 

indisciplinadas, destes sintomas que se enlaçam na escola? 

É licito apontar a necessidade de possibilitar aos educadores trabalhar suas 

angustias inerentes ao mal estar da educação, pois o mesmo vem das subjetividades tanto 

dos alunos como de seus professores. Deste feita, os discurso presentes e impostos pelo 

social, arraigados num ideário de sujeito perfeito apontam para o impossível da educação, 

o que nos mostra a necessidade de tentar escutar este impossível, no intuito de dar vazão 

aos restos sem significação. Tal escuta poderia levar a oxigenação dos discursos, 

possibilitando um laço desejante entre professores e alunos, no intuito de encontrar saídas 

criativas para o sofrimento. 

Assim, o educador poderá suportar os impossíveis da educação inerentes ao ato 

educacional, que sempre produzem um resto. Neste sentido, não é possível alcançar todos 

os “ideais”. Com esta visão, o professor pode passar do lugar da queixa e da impotência 

para a circulação do discurso, compreendendo que o mal estar da educação é de ordem 

estrutural e diz respeito ao impossível de educar. 
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Acreditamos que a partir desta circulação do discurso em que se privilegia a 

subjetividade de cada um, o professor possa pensar sobre a tarefa educacional, 

(re)significando sua atuação junto aos alunos, refletindo sobre o mal-estar que reina no 

campo educacional, além de se indagar a respeito das diferentes significações atribuídas 

aos sintomas das crianças, como José, que para além do mal estar inerente ao ato 

educativo, mostram algo mais, que nos remete a atropelos no processo de subjetivação  

das mesmas. 

Destarte, este percurso tentou trazer apontamentos sobre a indisciplina enquanto 

sintoma, buscando uma nova forma de olhar para os alunos “indisciplinados” levando em 

conta a subjetividade de cada criança. Não se trata, assim, de buscar culpados ou tentar 

silenciar os atos indisciplinados, visto que o sintoma nasce de um encontro com o real e 

se transforma numa necessidade, inscrevendo-se numa repetição pulsional. Tal encontro 

será marcado de forma singular para cada sujeito, o que torna impossível predizer o que 

causa determinado sintoma. Sempre sobra algo indizível e indecifrável no sintoma. 

Assim, por mais que se mostre evidente a articulação do sofrimento da criança com o que 

se passa no campo do Outro, esta articulação é complexa e não implica uma relação de 

causa e efeito. Neste sentido, não interessa construir um saber sobre o sintoma, mas sim 

um saber fazer com ele, para que o sujeito criança possa produzir um saber fazer com 

tudo isso que sobra. 
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