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RESUMO  

 

O presente trabalho traz uma reflexão Psicanalítica sobre o atendimento às crianças 

que chegam ao setting terapêutico, tendo que responder as demandas de questões 

intrafamiliares que, consequentemente, originam sintomas. Esse público, de forma geral, é 

levado ao consultório por seus pais ou cuidadores, motivados pelas percepções próprias e 

por aquilo que os incomoda. Ainda que o objetivo dos pais seja enquadrar essa criança no 

meio inserido, não podemos desconsiderar que o apoio dos genitores para a permanência 

das mesmas no tratamento psicanalítico é primordial. É, também, necessário considerar a 

importância da família na construção psíquica desse sujeito. Sendo assim, a partir desse 

trabalho, pensaremos a importância da psicanálise na escuta dessa criança para que essa se 

perceba como sujeito do desejo e, assim, o processo de análise se consolide. Traremos um 

breve relato sobre o primeiro caso com criança tratado por Freud para que possamos 

relacionar com um caso clínico de uma menina de doze anos, a qual foi atendida no SPA da 

faculdade UNIABEU, durante o estágio específico. 
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ABSTRACT 

 

This work brings a psychoanalytic reflection on the assistance provided to children brought 

to therapeutic setting, having to meet intrafamily demands that, therefore, cause symptoms. 

This target group, in general, is taken to the psychoanalyst’s office by parents and 

caregivers motivated by their own perceptions and by bothersome aspects. Even though the 

parents’ aim is to have their children adapt and conform to family environment, it is 

undeniable that their support is essential as far as the continuity of the psychoanalytic 

treatment is concerned. It is vital to take into consideration that family plays an important 

role on the psychic construction of the subject. That being said, this work strives to reflect 

upon the significance of the psychoanalysis in listening to these children so that they will 

perceive themselves as subjects of desire for only then will analysis effectively take place. 

Possible to relate it to a 12-year-old-girl case, Who was attended in the SPA of UNIABEU 

We Will treat the first case in which Freud handled a child in a brief report so that it Will 

be while undertaking internship. 

 

Key-words: Children; Psychoanalysis; Symptom 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho de conclusão de curso tem por objetivo apresentar a experiência de 

atendimento clínico realizado tanto no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da faculdade 

UNIABEU quanto no PEACA (Policlínica Especializada no Atendimento à Crianças e 

Adolescentes). O estágio restringe-se em atendimento clinico às crianças e adolescentes 

vítimas de abuso sexual, com supervisão clínica na Universidade e na unidade de saúde 

citada, e a leitura de textos concernente à proposta do trabalho, que era totalmente voltada 

à leitura psicanalítica. Durante o tempo de atendimento, o que é percebido é que crianças 

vivenciam os conflitos familiares e, por não saberem nomear essas emoções, acabam por 

ser o sintoma da família. Precisam estar no consultório, e ainda ter a responsabilidade de 

responder às expectativas de sua família, respondendo, assim, com um sintoma. São 

conduzidas por seus cuidadores sem nem ao menos serem perguntados se querem estar ali 

e, muitas vezes, trazidas com o propósito de serem normatizadas e enquadradas ao sistema 

social. A sociedade demanda que elas tenham um comportamento adequado, e 

desconsideram-nas como sujeitos. 

Existem vários tipos de abordagens psicológicas, e todas são oferecidas de forma a 

implicar essa criança; e a psicanálise, vem contribuir com todas essas, porém, além da 

implicação, essa abordagem vem também com a intenção de dar voz a esses sujeitos, que 

são atores sociais e sujeitos de direitos, ouvindo e conhecendo as suas reais demandas. 

Sendo assim, a proposta desse trabalho é apresentar a visão psicanalítica a respeito dessas 

crianças, de forma a pensá-las como “sujeitos desejantes”, dando voz às suas próprias 

questões e demandas. Para tal, faz-se necessário, na análise, que essa criança se constitua 

como sujeito e que se perceba portador de sua própria demanda, mesmo que essa parta de 

questões familiares. 

É importante citar que não podemos desconsiderar os pais ou cuidadores, já que o 

apoio deles (dos pais) é primordial na análise infantil, pois, não há como descartar a 

importância de seus significantes na construção desse sujeito, e até mesmo para ajudar na 

sobrevivência do mesmo e também na introdução cultural através da fala. Contudo, se faz 

preciso que a própria criança ou adolescente se perceba como sujeito dividido para que a 

mesma entre em análise, pois, enquanto isso não acontecer, a análise não se realizará. No 

consultório é que esses grupos em específicos não são percebidos como “sujeitos 

desejantes”, e suas subjetividades são descartadas. É necessário que esse sujeito fale, 

verbalize o que pensa e sente.  
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Costa (2007) salienta que para Ana Freud, a criança não tem consciência de seu 

sintoma; para Winnnicot, a criança sabe, só que de forma inconsciente o motivo de seu 

sintoma; e para Françoise Dolto, o sintoma da criança é o sintoma do sistema intrafamiliar. 

A grande questão é fazer com que essa criança descubra a sua própria demanda, e de como 

ela mesma pode lidar com ela e, assim, descobrir a necessidade de manter o seu 

tratamento. Faz-se necessário que o profissional tenha um grande cuidado de não pensar 

novamente como foi pensado há um tempo, onde as crianças eram vistas como pequenos 

adultos, mas, que precisam ser vistas de forma diferenciada, por se colocarem de forma 

diferente e com muita particularidade. 

Houve um tempo no qual não se acreditava na psicanálise com crianças devido a 

uma questão cultural, e o sentimento de afeto não era praticado por todos. Esse sentimento 

teve os seus primeiros relatos no meio intrafamiliar e, primeiramente, nas mulheres, pois, 

eram elas quem tinham mais proximidade com os pequenos, devido as mesmas serem as 

responsáveis pelo cuidado das crianças. Nessa época, não era permitido que as mulheres 

estudassem nas universidades. Logo que atingiam a maturidade, casavam-se ou seguiam a 

função de educadora, e a carreira médica era uma atribuição unicamente masculina. Sendo 

assim, as primeiras mulheres que começaram a praticar a psicanálise o faziam em seu 

ambiente de trabalho, ou seja, nas escolas, um campo favorável para a aplicação da teoria 

psicanalítica (COSTA, 2007). Somente em 1905, a partir da análise do pequeno Hans, 

Freud passa a acreditar na análise com crianças, percebendo, assim, as fases regulares das 

crianças (FREUD, 1909). 

A partir dos estudos de Elia (2010), que constatou que para Lacan, a psicanálise 

trata do sujeito do desejo e, para ele, não faz diferença se o mesmo é criança ou adulto, 

mas não se pode descartar as particularidades de cada um na análise que está sendo 

realizada, já que a criança tem comportamento específico da idade, se fazendo assim 

necessário o analista deixar essa criança se expressar de forma livre, seja no brincar ou 

desenhar, para que a demanda desse sujeito apareça de forma livre e espontânea (ELIA, 

2010). 

No primeiro momento, traremos brevemente a construção da história social da 

criança a partir de Ariès (1981), passando por Jacques Rousseau (1988- 1995), com a 

preocupação de construir uma educação livre, e por Freud (1901-1905), com a teoria da 

sexualidade. Já no segundo momento, trazemos a proposta de sintoma por intermédio dos 

autores Maud Mannoni, Jacques Lacan e Freud, para assim, destacar o Sintoma, a entrada 

em análise e as estruturas psíquicas. Por fim, no terceiro, fazemos um breve relato sobre o 
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primeiro caso com criança tratado por Freud, que foi o caso do pequeno Hans, para que 

possamos relacionar com um caso clínico de uma menina de doze anos, a qual foi atendida 

no SPA da faculdade UNIABEU, durante o estágio específico. 

Esse trabalho tem a proposta de discutir o papel e a função psicanalítica na escuta 

com crianças, desde os seus primórdios, quando essa criança ainda não era reconhecida, 

nem mesmo como indivíduo, até o momento onde a mesma passa a ser reconhecida como 

sujeito de desejo e ocupando assim, o seu papel no meio familiar e social. Trazendo como 

hipótese que esse ser, que é a criança, é sujeito e apesar de todas as controvérsias, essa 

mesma criança é agente transformador e é transformada pelo meio a qual vive. 
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1 A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA INFÂNCIA 

Nesse capitulo, de forma sucinta, é abordada a infância: a sua construção, 

concepção social e sua posição frente aos adultos como um sujeito em construção, e os 

seus reflexos na sociedade. E para além, é elaborada questões a partir de como se deu esse 

processo, levando em conta os escritos dos autores citados logo abaixo. Não podemos 

negar que muitos se perguntam se é possível falar em sujeito na Infância, e é com o intuito 

de dar fala e ouvir essa criança que este trabalho de conclusão de curso tem por 

embasamento e respaldo teórico: Philippe Ariès, Jean Jacques Rousseau e Sigmund Freud. 

É importante salientar que houve uma significativa demora a que ocorresse um 

interesse nos estudos que se relacionassem à criança. A infância nem sempre foi vista com 

uma consciência a ter uma série de características intelectuais, comportamentais ou 

emocionais que passam a ser, então, intrínsecos, “naturais” às crianças. A construção de 

infância é um conceito socioeconômico, como veremos no decorrer dos escritos de Cirino 

(2001). Embora a criança ainda não tenha encontrado uma simbolização direta nos códigos 

de sua linguagem, ela irá responder conforme o meio a qual está inserida, construindo-se 

como sujeito de forma gradativa e ativa (ROUSSEAU, 1995).  E, assim, antes de adentrar 

nesse estudo, é viável que seja descrito, de forma resumida, um esboço das principais 

mudanças socioculturais e econômicas em relação a esse assunto, que formam um marco 

no pensamento ocidental, para, consequentemente, formar um “sentimento” de infância. 

Podemos notar no decorrer dos escritos, que houve um longo tempo para que as 

Ciências Sociais e Humanas focassem nesse assunto como o seu objeto de estudos e 

pesquisas, para que essa criança pudesse ser reconhecida como um ser em 

desenvolvimento atuante direto na construção de uma sociedade e no futuro dela como um 

todo. Diante disso, abarcaremos o sentimento da criança, ou, melhor dizendo, um 

sentimento em relação à elas, e a formulação da educação da criança do século XVII ao 

XVIII, promovendo diante desta pesquisa bibliográfica a importância do olhar da 

Psicanálise. 

 

1.1 Uma época de construção da infância no Sec. XII: Philippe Ariès 

Com a publicação do livro “História social da infância e da família”, Ariès informa 

que na idade medieval a concepção de criança não existia, e muito menos os seus 

sentimentos eram percebidos pelos seus cuidadores ou familiares. Pelo que nos aponta esse 

autor que, durante o século XII, as crianças não eram contadas e muito menos as suas 



13 

 

representações consideradas, sendo assim, elas eram percebidas como adultos em corpos 

pequenos, não havendo interesse e muito menos sentimento pelos mesmos. Mediante a 

isso, o autor comenta da seguinte forma: “É difícil crer que esta ausência se devesse à 

incompetência ou a falta da habilidade. É mais provável que não houvesse lugar para a 

infância neste mundo” (ARIÈS, 1981, p. 17), porém, isso não quer dizer que elas eram 

negligenciadas ou desamparadas. Esse sentimento não tinha o mesmo significado de hoje, 

com a conotação de apego ou amor, e também não havia uma consciência da 

particularidade infantil, distinguindo assim a criança do adulto. As crianças bem pequenas 

não contavam e não havia se quer distinção da idade, logo que a tenra idade passava, elas 

se confundiam com os adultos prestando algum tipo de serviço no meio deles, como 

aprendizes ou pajens (ARIÉS, 1981). 

O autor no decorrer de seu texto, relata como a definição de criança se alterou de 

acordo com os parâmetros ideológicos. Através de análise de muitos objetos como 

pinturas, vitrais, esculturas, tapeçarias que foram produzidos na Europa. Ariès vem a 

utilizar a expressão “sentimento” da infância para, assim, pontuar uma consciência da 

particularidade infantil, diferenciando a criança do adulto. Na idade média, sendo uma 

sociedade totalmente agrária, a infância era apenas uma etapa rápida a ser ultrapassada, 

sem muitas significações, e restrita à pequena idade, onde o que importava eram os 

cuidados mais essenciais e a preocupação com crescimento para que se tornassem 

pequenos acompanhantes ou ajudantes em serviços braçais (ARIÈS, 1981). 

No século XIII, as crianças passam a ser vistas em pinturas de anjos expostas nas 

igrejas, e durante o século XIV e, especificamente, XV, notam-se presentes em pinturas e 

em situações familiares. Já no século XVI, surgiu o primeiro “sentimento” da infância no 

meio intrafamiliar, porém, não um sentimento da criança em si, nem mesmo um 

sentimento de afeição a essas crianças, mas sim, um sentimento dos adultos em relação à 

essa criança, tendo por objetivo a satisfação do próprio adulto, e tem por nome 

“Paparicação” (ARIÈS, 1981), onde as crianças passam a ser um meio de distração dos 

adultos que o cercam, ou até mesmo uma forma de relaxamento para os mesmos. 

 

Contudo, um sentimento superficial da criança – o sentimento de “paparicação” 

– era reservado às criancinhas em seus primeiros anos de vida, enquanto ela 

ainda era uma coisinha engraçadinha. As pessoas se divertiam com a criança 

pequena como um “animalzinho”, um “macaquinho”. Se ela morresse então, 

como muitas vezes acontecia, alguns poderia ficar até desolados, mas a regra 

geral eles não se incomodavam muito, pois outra criança logo a substituiria. A 

criança não chegava a sair de uma espécie de anonimato (ÁRIES,1981, p. 10). 
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Esse sentimento despertava em alguns um certo prazer, já em outros, um 

desconforto e até mesmo uma irritabilidade. Sendo um sentimento de exasperação, essa 

irritação, é a base da hostilidade de Montaigne: 

 

Não posso conceber essa paixão que faz com que as pessoas beijem as crianças 

recém-nascidas, que não tem ainda nem movimento na alma, nem forma 

reconhecível no corpo pela qual se possam tornar amáveis, e nunca permite de 

boa vontade que elas fossem alimentadas na minha frente (ARIÈS, 1981, p. 101). 

 

Apresentando a falta de tolerância, não suportando a ideia fatual do amor para com 

os pequenos. Esse sentimento de afeição teve os seus primeiros índices no meio 

intrafamiliar e, primeiramente, nas mulheres, pois eram elas quem tinha mais proximidade 

com os pequenos, devido as mesmas serem as responsáveis pelo cuidado das crianças. Na 

história da psicanálise, as mulheres também são as responsáveis por esse cuidado como 

segue no texto abaixo: 

 

Na história da psicanálise, foi inicialmente às mulheres que coube o papel de 

analisar crianças. Isso porque, na época, não era permitido que elas ingressassem 

na universidade e seguissem uma carreira médica; essa era uma atribuição 

essencialmente masculina. Quando as mulheres adquiriam a maturidade, 

casavam ou iniciavam uma carreira escolar como professoras primárias. Logo, as 

primeiras mulheres que começaram a praticar a psicanálise encontraram em seu 

ambiente de trabalho, ou seja, nas escolas, um campo propício para a aplicação 

da teoria psicanalítica. Por outro lado, a formação pedagógica dessas analistas se 

fazia sentir na prática clínica com crianças. (COSTA, 2007, p. 16)  

 

Logo em seguida a esse período, surgiu a grande preocupação com o discurso sobre 

a infância estar vinculada ao futuro da sociedade, e, então, passa a se preocupar com a 

educação para o desenvolvimento social. Em um primeiro momento, Ariés traz o dever dos 

adultos em preservar a primeira infância e, no segundo, o de fortalecer essa infância 

através das escolas, onde o mesmo chama de “Vida escolástica” (ARIÈS, 1981). 

Ariès (1981) articula a construção da infância com uma nova realidade 

socioeconômica e cultural e a ascensão do capitalismo, e da individualidade moderna para, 

assim, formar uma nova expectativa de família, sendo um núcleo restrito formado pelos 

pais e pelas crianças. As propostas educativas dos ditos “especialistas” em crianças, como 

dito na literatura, teve uma importância significativa nessa construção de infância, que foi 

essencial na concepção da sociedade e na vida do homem como seres “racionais e cristãos” 

(ARIÈS, 1981, p. 104). Vejamos agora o momento em que a educação passa a ter a sua 

importância na infância, ou seja, do século XVII ao XVIII, marcando assim, a infância 
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como uma fase de inocência e aprendizado, de acordo com Rousseau, e como se deu as 

contribuições desse momento na vida da criança. Abordaremos ainda nesse primeiro 

momento, a criança como um “sujeito desejante”. 

 

1.2 A educação para uma infância marcada pela inocência do século XVII ao XVIII: 

Rousseau 

No século XVII, surge a ideias moralistas e a preocupação com a educação, 

despertando também a inquietude de disciplinar e a de racionalizar os costumes, para que 

pudessem construir uma sociedade saudável e educada. É a partir desse século que essa 

preocupação se concentra na higienização e na saúde física, então, compreende-se a partir 

de Ariès, que somente após o século XVIII, passou-se a pensar na existência e importância 

da criança, não somente no meio intrafamiliar, mas também a importância para o futuro da 

sociedade. Considera-se também que não havia um “sentimento” na idade medieval em 

relação à criança como descreveríamos hoje, na idade contemporânea. Phillipe Ariès 

(1981) nos fornece uma vasta leitura e conhecimento sobre os indícios da maneira pelo 

qual a sociedade medieval foi transformando o seu modo de pensar e ver a infância ao 

longo dos séculos XIII, XIV e XV. Assim, essa criança que até então tinha sido ignorada, 

passa, a partir do século XVII, a ter algum tipo de representação. E com a Revolução 

Francesa, em 1789, houve uma grande mudança sobre a responsabilidade para com a 

criança e o interesse por ela, iniciado um momento de atenção maior para a educação e 

desenvolvimento das mesmas. 

Com o filósofo Jacques Rousseau, que é considerado um dos primeiros pedagogos 

da História, e que contrapõe e confronta a concepção de educação de sua época, e que 

apesar de herdeiro dos pensamentos cartesianos e racionais, passa a dizer que o “eu 

sensível tem prioridade ao cogito racional” (ROUSSEAU, 1995). Ele foi precursor do 

romantismo e não pensava a natureza como uma filosofia de leis e entidades matemáticas, 

mas como: “A fonte de todo bem e de todo valor, enfatizando que o sentimento místico de 

comunhão com a natureza é inseparável do sentimento de interioridade pessoal”. Será a 

partir desses pressupostos que se poderá anunciar um novo Homem, definitivamente 

reconciliado com a terra, ou, em termos Lacanianos, totalmente livre da dependência ao 

“significante” (CIRINO, 2001, p. 25). 

Rousseau dizia ainda que o homem por natureza é bom, nasceu livre, mas sua 

maldade vem através da sociedade, que em sua organização não só permite, mas impõem a 
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servidão, a escravidão, a tirania e inúmeras outras leis que reverencia as elites dominantes 

em desgraça dos mais fracos, formando assim, a desigualdade entre os homens, enquanto 

seres que vivem em sociedade. Ainda não tinha uma ideia concreta de infância, o 

pensamento de crianças como pequenos adultos continuava. O filósofo passa a perceber e a 

pensar a criança de maneira diferente do que era até o momento. Passa a falar sobre uma 

criança com uma singularidade e com características próprias, mas que precisa de 

educação. E para ele, era a educação quem faria essa separação entre adultos e crianças. 

Seu intuito era o de focar a valorização desse momento, como um momento em construção 

contínua. 

Pensar que a criança deve ser tratada como criança, mas sem excessos, para que não 

ficasse mimada. Então, Rousseau (1995) propõe uma educação infantil sem pressão, e com 

liberdade em suas escolhas, e com o intuito das crianças serem educadas e não instruídas. 

Havendo assim, a partir dele, três tipos de educação: a primeira feita pela natureza, a 

segunda das coisas em si e a terceira a dos homens. Ele entende essas fases como maleável 

e mutante no homem, pois enxerga no homem um ser bondoso por natureza, pois acredita 

que não há perversidade original no coração humano. Rousseau (1995, p. 10) afirma que: 

 

Nascemos fracos, precisamos de forças; nascemos desprovidos de tudo, temos 

necessidades de assistências; nascemos estúpidos, precisamos de juízo. Tudo o 

que não temos ao nascer, de que precisamos adultos, é-nos dado pela educação. 

 

A forma como ele vem descrevendo o encontro catastrófico entre essa inocência e o 

social é surpreendente, o encontro da natureza sobre o mundo social organizado, onde 

podemos também incluir a linguagem, e de como esse atravessamento influencia a 

natureza humana e corrompe essa natureza boa (ROUSSEAU, 1995). De acordo com 

Pacheco (2012), concluímos que Rousseau, pode ser visto como fundador da fantasia da 

inocência infantil, se referindo a uma fase da vida onde ainda é possível exercer uma 

educação natural, o que colaboraria com uma sociedade de homens livres. Rousseau busca 

em sua obra “Emílio Ou da Educação I”, relatar sobre infância e seu desenvolvimento, 

nominando-a como a idade da natureza, e visando duas metas: a de desenvolvimento do 

potencial natural das crianças; e a segunda meta, a de afastar essa criança dos problemas 

sociais – sendo cada etapa de forma progressiva, para que essa criança consiga lidar com a 

sua natureza em formação. 

Na primeira versão, que foi concluída no final de 1759, o filósofo francês idealiza 

uma criança que tem o nome de Emílio, e faz o acompanhamento de todas as suas fases de 
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desenvolvimento e começa a descrever as ideias no que se relaciona à atenção, e aos 

cuidados do mesmo, desde a sua mais pouca idade. Descreve o processo de mutação da 

linguagem como parte de significativa mudança na experiência social da criança. 

Revelando as suas considerações e as ações usadas para formar o homem que visualizava a 

sua proposta pedagógica: um homem livre, mas, logo que inserido no meio social se 

corrompia (EMÍLIO, 1995). Dessa forma, Rousseau faz uma crítica específica contra a 

sociedade moderna e um alerta sobre a exploração do homem pelo homem, privilegiando o 

ter em “desfavorecimento” ao ser (teoria do bom selvagem
1
), pensava que o Estado e a 

família eram responsáveis pela educação das crianças e que poderiam amenizar as 

influências da vida social, e o que separa o adulto da criança é a educação. 

No início da leitura, ele aponta o que seria um homem bem-educado: "Aquele que 

melhor souber suportar os bens e os males desta vida é, para mim, o mais bem-educado" 

(ROUSSEAU, 2004, p. 15). Inaugurando o modo contemporâneo de pensar educação e a 

infância, Rousseau propõe quatro modelos de fases da formação da vida: 

O primeiro, que é a idade da natureza, período que vai de 0 a 5 (zero a cinco) anos, 

representa uma vida puramente física, disposta a fortalecer o corpo sem forçá-lo; período 

espontâneo e dependente de um cuidador, notadamente, vinculado ao aleitamento materno; 

O segundo, que é a idade de razão e das paixões, esse período vai de 5 aos 12 (cinco a 

doze) anos, e é aquele no qual a criança desenvolve o seu corpo e seu caráter no contato 

com as realidades externas, sem influência direta de seu cuidador; No terceiro momento, o 

cuidador intervém mais diretamente, que vai de 12 a 15 (doze a quinze) anos, nesse 

período, o jovem se inicia e, pela experiência, inicia uma profissão; No quarto, que é a 

idade da sabedoria e do casamento, que é o momento dos 15 aos 20 (quinze aos vinte) 

anos, Rousseau propõe uma entrada ao conhecimento da moral, questões religiosas e 

sociais. O mesmo defende a ideia de se educar de forma diferenciada homens e mulheres. 

Para demostrar tal situação, apresenta em seu livro II alguns exemplos de Emílio e Sofia, 

onde fala sobre a mudança da puberdade com a entrada na idade da razão e dos 

relacionamentos e de como passaram a se relacionar. 

Relata nesse segundo volume as funções de cada gênero, e já se refere às crianças 

                                                 
1
  Teoria do “bom selvagem: A teoria do bom selvagem”, de J. J. Rousseau, surgiu em 1755, diz que o 

homem por natureza é bom, nasceu livre, mas sua maldade advém da sociedade que em sua presunçosa 

organização não só permite, mas impõem a servidão, a escravidão, a tirania e inúmeras outras leis que 

privilegiam as elites dominantes em detrimento dos mais fracos firmando assim a desigualdade entre os 

homens, enquanto seres que vivem em sociedade. Dessa forma, Rousseau faz uma crítica objetiva contra a 

sociedade moderna e um grito de alerta sobre a exploração do homem pelo próprio homem, portanto, 

privilegiando o ter em desfavor do ser. 
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como seres falantes e que precisam ser vistos e favorecidos, tanto em seus prazeres como 

em suas brincadeiras; afirma que mulheres nasceram para serem submissas aos seus 

maridos, e apenas geradas para gerar e para o casamento, não tendo a possibilidade de 

aprender conhecimentos científicos. Como o próprio Rousseau (1990, p. 182) relata e 

defende essa ideia: 

 

A mulher foi especialmente criada para agradar o homem [...]. Se a mulher é 

feita para agradar e para ser subjugada, deve tornar-se agradável ao homem, em 

vez de provocá-lo; a violência dela reside-nos em seus encantos: é por eles que 

ela o deverá obrigar a encontrar a sua força e a utiliza-la (EMÍLIO, 1997, p. 

182). 

 

Já o homem, fora criado para ser dominador e rico, devendo assim estudar, receber 

conhecimentos científicos. Educado dessa forma, Emílio será um cidadão capaz de adquirir 

conhecimento e de concordar com as exigências estabelecidas pela sociedade sem que se 

sinta coagido, mas, da melhor forma possível para o seu bem-estar e de toda a sociedade. 

 

“O Ser supremo quis, em tudo, fazer honra a espécie humana; dando ao homem 

inclinações desmedidas, dá-lhe, simultaneamente, a lei que as regula, afim de 

que ele seja livre e se comande a si mesmo” (EMÍLIO, 1997 p.183). 

 

A grande preocupação de Rousseau era presentar uma educação desde a sua tenra 

infância e de como a mesma forma e deforma esse homem, dependendo da forma de como 

ela é aplicada. Para Ana Laura Prates Pacheco (2012), houve duas principais contribuições 

de Rousseau às ideias de infância: “A primeira diz respeito à concepção de que a criança é 

importante em si mesma; a segunda refere-se ideia de que a infância é o momento em que 

o homem está mais próximo da natureza” (Pacheco, 2012, p. 59). Para a autora 

supracitada, a infância é tenra e pura, pois ela nos aproxima de Deus, até pelo fato da 

criança ainda não estar corrompida pela linguagem ou pelo pensamento. Ele, 

paradoxalmente, ajuda a criar uma fantasia de infância fazendo descrições a respeito de 

como a sociedade deteriora a natureza infantil, fazendo com que os homens sejam menos 

livres (PACHECO, 2012). 

 

1.3 A criança como sujeito de desejo 

Freud, com a teoria psicanalítica, não se constitui em uma teoria sobre a infância, 

mas sim, sobre a investigação do inconsciente. A teoria Freudiana vem salientar a 

existência da sexualidade infantil, onde a mesma atende à criança, porém, aponta que esse 
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sujeito não tem idade, mas sim, tempos, e assim, se referindo ao sujeito da estrutura que 

não é infantil nem adolescente ou adulto (CIRINO, 2001). Sendo assim, de acordo com a 

autora, há impulsos sexuais desde o nascimento, primeiramente os autoeróticos, essas 

atividades sexuais apoia-se logo no início nas funções naturais de higienização. Segundo 

Pacheco (2012), a partir dos estudos que a mesma se debruçou sobre os “Três ensaios 

sobre a teoria sexual”, em Freud, 1905, consegue ter a percepção que é impossível a 

suposição da não existência da pulsão durante o período infantil e que esse pensamento 

traz graves e inúmeras consequências. A autora nos informa que Freud atribui à amnésia 

infantil a responsabilidade pela negligencia generalizada em relação à importância da 

sexualidade infantil. Freud (1905) se refere à amnésia infantil como algo da espécie de 

tempo pré-histórico, pois, há de esconder os primórdios da vida sexual do indivíduo, sendo 

assim, responsável pelo fato de que geralmente não se valorizar esse período da infância no 

desdobramento da vida sexual (FREUD, 2016 [1901-1905], p, 77). 

De acordo com Cirino (2001), a psicanálise tem tudo a ver com a infância, porque é 

a partir de algo ligado à ordem sexual e, aos primeiros meses e anos, seriam determinantes 

para a vida psíquica posterior do ser humano. A teoria Freudiana vem marcar e pontuar a 

existência da sexualidade infantil e do saber que as crianças elaboram, dando as crianças 

um lugar diferente de simplesmente objeto de investigação (CIRINO, 2001, p. 49).  É 

importante ressaltar que, para Freud, o sexual é ampliado, passando a manifestar-se e 

identificar-se em tudo o que se diz respeito ao humano. Dessa forma, a noção freudiana de 

sexualidade explícita é diferenciada da ideia da genitália biológica, fazendo assim, uma 

ruptura teórica com o biológico (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 704). 

Para a psicanálise, nos constituímos como sujeito de desejo, considerando uma 

cronologia e uma anatomia, porém, essa cronologia é secundária ao tempo lógico do 

inconsciente e que a anatomia é subvertida pelas marcas promovidas pela inserção na 

linguagem em sua relação com o Outro (CIRINO, 2001). A Psicanálise vem mostrar o 

quanto a palavra da criança pode ser carregada, através de conteúdos transferenciais, pela 

fala dos adultos, mas, principalmente, pela mãe. Um dos desafios mais relevantes da 

Psicanálise com crianças é libertar a criança através da sua fala, pois, elas se encontram 

misturadas às crenças e a linguagem de seus cuidadores ou do meio inserido (CIRINO, 

2001). 

Freud (2016 [1901-1905]), em seu livro, “Três ensaios sobre a teoria sobre a 

sexualidade”, vem buscar clarificar a natureza da pulsão sexual e estudar a vida sexual dos 

seres humanos, que é infantil. Nesses escritos que dedica a elas, afirma no primeiro 
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capítulo (FREUD, 2016 [1901-1905], p. 89-102), que ela (a criança) é predisposta a se 

tornar “perverso-polimorfa”, e de como a sua sexualidade é voltada para si, e nunca para 

outra pessoa, portanto, desorganizada, se tornando, assim, o seu primeiro parceiro. Nesse 

ensaio, ele nos relata sobre sua teoria e sobre a sexualidade infantil e de sua construção 

psíquica. Desde o início, psicanálise tem colaborado bastante para o entendimento das 

fases (oral, anal e fálica) que a criança atravessa, sinalizando a importância para a 

construção psíquica. Ela vem sinalizar o grande erro que cometemos em não considerar 

essas fases e de como podem causar graves consequências na evolução de uma construção 

psíquica do sujeito, caso essa construção não seja considerada. 

 Há três fases de maturação infantil descritas por Freud (1905): 

A primeira, fase oral, em (FREUD, 2016 [1901-1905], p. 82-90) se caracteriza pelo 

prazer na sucção, que se divide em duas fases: A autoerótica, em primeiro, e o oral sádico, 

em segundo. Em um primeiro momento, na referência a mamar, chupar ou sugar, isso 

ocorre para a conservação da vida e sua meta sexual, que é dominada por uma zona 

erógena, e no segundo momento, ocorre o morder ou mastigar com a chegada da primeira 

dentição. No início desse período, a criança não consegue separar o mundo externo dela 

mesma, sujeito e objeto misturam-se num todo e o seio materno é parte necessária à 

criança. Neste modo, a libido estaria voltada para o próprio sujeito, sendo ele, portanto, 

narcisista. Nos três primeiros meses, a troca com o objeto não é completa e a criança 

relaciona-se como parte da mãe, que se atravessam com parte de si mesma. O primeiro 

objeto de contato é a própria mãe, a criança começa a se ver como uma pessoa 

independente, então, ela começa a sair de sua posição narcisista (FREUD, 1905); 

A segunda, fase anal (FREUD, 2016 [1901-1905], p. 91-102), se divide também em 

duas fases: a primeira, que é de expulsão, e se caracteriza pelo prazer no defecar, e, no 

segundo momento, a de retenção, onde há um prazer em reter as fezes. Nessa fase, a 

criança começa a se perceber e a zona de erotização principal é o ânus e o modo de relação 

está intimamente ligado à atividade e passividade, que é quando se aprende sobre controle, 

limites, através dos movimentos de expulsão e retenção. Começam, assim, a desenvolver o 

Superego, com a internalização do não. A criança passa a fazer o oposto do que os pais lhe 

pedem, esta é uma forma de pôr à prova a autoridade dos pais. Como aponta Freud, esta 

fase pode marcar o comportamento sexual da criança, dependendo da forma como esta foi 

vivenciada. Por esse motivo, se faz necessário o entendimento de seus cuidadores no que 

se diz respeito a esse momento da criança, para que não haja o controle obsessivo nesse 

período, para não haver consequências significativas na personalidade desse futuro adulto; 
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A terceira (FREUD, 2016[1901-1905], p. 103-106), fase fálica, ocorre quando a 

criança começa a manifestar o interesse pelo conhecimento corporal e a perceber as 

diferenças corporais e a manipular os seus órgãos genitais, onde o pênis passa a ser a 

representação simbólica de virilidade, tanto para os meninos como para as meninas, eles 

pensam que, originalmente, todos possuem um mesmo órgão e que em algum momento o 

órgão da menina foi castrado, ele representa uma força maior ou mais energética. As 

meninas acreditam que seu órgão também irá crescer em algum momento, como aconteceu 

no menino. E no menino aparece o complexo de Édipo, onde o mesmo passa a desejar sua 

a mãe e vê seu pai como rival, mesmo tendo ele como autoridade. O menino tem pelo pai 

um misto de sentimentos, onde o ama e, ao mesmo tempo, deseja a sua morte. A saída do 

complexo de Édipo que irá marcar esse sujeito positiva ou negativamente, nesse momento 

de desenvolvimento, segundo Freud (1905). 

Cirino (2001) nos informa que para Freud, considerar essas teorias é fundamental, é 

que elas são a matriz da futura neurose do adulto. 

Foi abordado nesse capítulo um breve relato sobre a construção da história social da 

criança a partir de Ariès, desde o sentimento em relação à infância até uma breve narrativa 

sobre o início da vida escolar e de seus propósitos, passando assim, a se considerá-la como 

um indivíduo que possui personalidade. Passando por Jean-Jacques Rousseau (1995), onde 

citamos sobre o seu livro “Emílio ou da educação – volumes I e II”, que irá marcar o modo 

contemporâneo de se fazer educação, e passando por Freud (1905) de forma sucinta com 

“Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”. Freud, ao avesso de Rousseau, se dá conta de 

que os desejos, embora sejam inconciliáveis, constituem o ser humano de forma 

indissociável, Freud nos diz que a razão humana deve sempre incluir o desejo. E, no 

capítulo seguinte, serão elaboradas as demandas familiares, e de como essas questões 

desencadeiam sintomas nas crianças para que elas cheguem aos consultórios. 
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2 A DEMANDA DOS PAIS E O SINTOMA DA CRIANÇA 

Para falar um pouco do presente capítulo, foi importante fazermos algumas 

considerações gerais sobre a criança e a construção de sua história social e de como ela era 

vista na idade medieval durante o século XVI, XVII, até o século XVIII. Para assim 

compreender o momento pela qual a psicanálise entra e faz a ruptura, produzindo assim 

uma nova forma de ver e tratar a criança e as questões familiares. Será citada de forma 

breve a questão da entrada em análise a partir das estruturas. 

A partir de “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” (1905), há uma ruptura da 

forma a qual a criança era percebida. Através da clínica psicanalítica, percebemos a 

demanda da criança, e de como essa criança precisa se construir como sujeito, para que se 

descubra a sua própria demanda de análise. Já que as crianças costumam chegar ao 

consultório a partir de comportamentos inadequados que incomoda ao cuidador ou ao meio 

inserido. 

 

2.1 Sintomas da criança e a sua entrada em análise 

O sintoma da criança, de acordo com Mannoni (1967), sempre irá envolver 

questões familiares, e a mesma garante que a criança é a expressão da verdade dessa 

família que o cerca. 

 

A Sociedade confere à criança um estatuto, porque o carrega, por sua vez de 

realizar o futuro do adulto: a criança tem por missão reparar o malogro dos pais, 

e realizar lhes os sonhos perdidos. As queixas dos pais a respeito de suas 

descendências nos conduzem assim, antes de tudo, à problemática própria do 

adulto” ( MANNONI, 1967, p. 9) . 

 

E como articular o sintoma dessa criança e os fantasmas desses pais ou dessa 

família? O sintoma é autônomo, inconsciente, sendo assim, uma imposição desse 

inconsciente para “externalizar” o que não está sendo bem elaborado, sendo também, uma 

ausência da comunicação (linguagem), ele (o sintoma) pode sustentar uma mentira, ou um 

pedido de socorro. Podendo ser, também, uma forma de buscar um reconhecimento dentro 

do sistema intrafamiliar ou, até mesmo uma solução no aparelho intrapsíquico para se 

livrar do sofrimento, fazendo dele uma homeostase (DOLTO, 1988). 

É através do sintoma que a criança chega até o analista, e então caberá a esse 

levantar uma suposta demanda de análise. E será a partir daí que surge a elaboração de uma 

hipótese diagnóstica, e é através dessa hipótese que o analista irá delimitar e conduzir o 
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caso. Não podemos negar a importância desses pais, até porque essas crianças não chegam 

sozinhas, porém com a queixa daquilo que os incomodam. Freud (2104 [1923-1925]) nos 

diz que o sintoma é um sinal de uma satisfação pulsional que continuou recalcada diante de 

um conflito entre a satisfação procurada e o que impede essa satisfação, surge então, o 

sintoma, que busca uma regulação. Satisfazendo, então, um pouco, tanto da pulsão quanto 

do desejo (Como podemos ver no caso do pequeno Hans, que será apresentado de forma 

fragmentada mais a frente). 

De acordo com Mannoni (1967), o sintoma apresenta duas vertentes, um modo de 

gozar e, de outro, uma parte do sujeito que não se representa por linguagem. Lacan (1969-

1970) se refere ao sintoma da criança à Sra. Jenny Aubry, no texto “Duas notas sobre a 

criança”, para justamente referenciar o que há de sintomático na estrutura familiar em 

relação ao sintoma da criança e, logo em seguida, tira as suas conclusões. 

Lacan (1969-1970) faz duas considerações a respeito do sintoma da criança nesses 

manuscritos. Na primeira consideração, ele diz que o sintoma da criança responde ao que 

há de sintomático na estrutura familiar, podendo configurar a realidade do par parental. E 

no segundo caso, o sintoma da criança responde à subjetividade da mãe, sendo que a 

criança se apresenta como dependente de um fantasma, ela, assim, se converte no objeto da 

mãe, mostrando a verdade desse objeto e exercendo a posição como o objeto que obstrui o 

desejo da mãe (COSTA, 2017). 

É no momento da concepção, ou assim que os pais tomam ciência dessa criança, 

um mundo simbólico é criado ao seu redor. Segundo Dolto (1988), o bebê está unido à mãe 

pelos sentidos, desde os primeiros dias. É na relação com a fala da mãe que o sujeito 

elabora o seu desejo de sobrevivência e é na falta materna que traduz a realidade da criança 

para nomear suas sensações e organizar o seu mundo. Assim, uma enxurrada de 

significantes é derramada sobre essa criança e, para ela, é dado um nome, o qual, é 

carregado de significados. 

É através dos cuidados e do desejo materno e do contato com a mãe (ou quem 

exerce a sua função) que o corpo do bebê será marcado, “erogenizado”. O papel do pai (ou 

quem exerce a função) é de suma importância para as questões de ordens materiais, 

financeiras e afetivas.  A introdução do Nome-do-Pai
2
 vai desfazer esse lugar imaginário, 

                                                 
2
  O Nome-do-Pai é um significante estruturador de todos os significantes que constituem o inconsciente 

como discurso do Outro. Ele é um “ponto de basta” (ou ponto de estofo) que, dentro de uma linguagem de 

estofamentos, é o ponto de costura, ao qual geralmente se acrescenta um botão, que amarra toda a estrutura 

de uma almofada (QUINET, 2012, p. 28). 
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onde a criança é o falo da mãe. Que diz respeito ao complexo edipiano
3
, elaborado por 

Freud (1926-1929), que corrobora com a metáfora paterna elaborada por Lacan. O Nome-

do-Pai é um significante estruturador de todos os significantes e será através desse 

significante, onde se estabelece a norma fálica para a criança, que irá ter a função de 

organizar a relação entre mãe-criança-função-paterna (CIRINO, 2001). Os complexos 

familiares irão desempenhar o papel organizador do desenvolvimento psíquico (LACAN, 

2008), porém, Sauret nos diz que: “Não importa o que induza o pai ou a mãe, a resposta do 

sujeito é sempre do sujeito” (SAURET, 1998, p. 94).  

Meira (2013) nos diz que: 

 

O sintoma médico é um signo e como tal representa alguma coisa para alguém 

[...] Já na psicanálise, o sintoma não será tratado somente como algo que 

representa algo para alguém e que deve ser eliminado, mas como um ponto de 

verdade do sujeito, enigma que se endereça a um ser (MEIRA, 2013, p. 14). 

 

O sintoma irá apresentar, então, duas faces interligadas: de um lado, ele é uma forma 

pela qual o inconsciente se apresenta e, de outro, temos que sintoma é também um modo 

de gozar, sendo assim, uma parte do ser do sujeito que não se representa na linguagem 

(MEIRA, 2013, p. 43). 

 

2.2 A função diagnóstica na psicanálise e as estruturas 

Freud, desde o início de suas obras, ressalta a importância da elaboração de um 

diagnóstico inicial, que irá ter uma função decisiva no tratamento, essa elaboração ocorre 

com um tempo de trabalho e é possível através da associação livre – ele fala sobre isso em 

seu texto “O início do tratamento” (1913). Nesse texto, Freud nos aponta que o primeiro 

objetivo da análise é de aproximar o paciente ao tratamento e à pessoa do analista. O 

diagnóstico só terá sentido se for para servir de orientação na análise (QUINET, 1991). 

Para tanto, o diagnóstico só pode ser procurado no registro simbólico, associadas às 

questões do sujeito quando ele atravessa o complexo de Édipo. 

De acordo com Quinet (1991), será a partir do simbólico que podemos fazer essa 

análise diferencial estrutural, sendo realizada por três modos de negação do Édipo, 

correspondendo às três estruturas clínicas. Um tipo de negação nega o elemento, mas, o 

conserva, manifestando-se de dois modos: no recalque (Verdrangug) do neurótico, nega, 

                                                 
3
  Lacan resume o complexo de Édipo em uma operação de linguagem: a metáfora paterna em que o Nome-

do-Pai (NP) se substitui ao Desejo da Mãe (DM), com o qual a criança se identifica como sendo o seu 

objeto de gozo (QUINET, 2012, p. 28). 
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conservando o elemento no inconsciente; e o desmentido (Verleugnung) do perverso, o 

nega conservando-o no Fetiche. A foraclusão (Verwerfung) do psicótico é um modelo e 

negação que não deixa traço ou vestígio algum. “Os dois modos de negação que 

conservam implicam a admissão do Édipo no simbólico, o que não acontece na foraclusão” 

(QUINET, 1991, p. 19). 

Essa seria a etapa inicial na análise, onde Lacan chama de entrevistas preliminares, 

e tem o objetivo de introduzir ao inconsciente. Já para Meira (2013), essas entrevistas têm 

por objetivo de não servirem apenas para uma investigação e, sim, para descobrir onde está 

o sujeito, mas elas tratam de efetuar uma mudança na posição do sujeito e de transformar a 

pessoa que veio, em sujeito, em alguém que se refere ao que disse, guardando certa 

distância em relação ao dito. É por isso que as entrevistas preliminares constituem uma 

retificação subjetiva, que consiste na passagem do fato de queixar-se de si mesmo 

(MEIRA, 2013, p. 66). 

Como foi supracitado, esse sujeito sempre chega à clínica a partir da demanda do 

outro, e em virtude desse desamparo, esse sujeito está subordinado ao Outro que assegure 

essa sobrevivência e vai introduzi-lo culturalmente. E a criança, que é o objeto dessa 

pesquisa, acredita primeiramente que é esse Outro que inicialmente será a sua mãe, é um 

ser sem falhas, mas, com o passar do tempo, descobre que algo lhe falta. É aí, então, que a 

forma que cada um vai lidar com essa falta que irá fazer diferença na estrutura desse 

sujeito. Podemos afirmar, de acordo com Meira (2013), que o sujeito olha para um grande 

Outro e tenta se encontrar direcionado uma pergunta: “O que Ele quer de mim?” O sujeito 

opta por esse lugar, porém, essa escolha é forçada, ligada à forma de como esse sujeito se 

coloca em relação à essa falta, e assim em relação ao desejo do Outro. De acordo com 

Yolanda Mourão (2013), será esse diagnóstico inicial que irá dar subsídios para que o 

analista possa cumprir o seu papel, e assim, descobrir a demanda de análise, sendo esse o 

grande desafio do analista. 
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3 A PRIMEIRA ESCUTA COM CRIANÇA - O CASO DO PEQUENO HANS  

O caso do pequeno Hans tem por objetivo neste trabalho de conclusão de curso a 

exemplificação de toda uma construção teórica com bases na psicanálise, e, assim, 

referindo ao objeto de estudo dessa pesquisa que trata a criança como um ser atuante do 

desejo e sujeito de elaboração. 

Dessa forma, o caso clínico de Hans nos aborda as possíveis considerações que 

Freud obteve enquanto analista. Somente em 1905, a partir da análise do pequeno Hans, 

Freud passa a acreditar na análise com crianças e percebendo, assim, as fases regulares das 

crianças, e demostra devido esse primeiro caso que a realidade psíquica das crianças é 

parecida com as dos adultos (FREUD, 1909). A pretensão de Freud era a de comprovar 

suas teorias escritas nos “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”, em 1905. Freud até 

então não acreditava em uma análise com crianças, porém, o caso do Hans, o faz mudar de 

concepção. Esse caso marca de forma singular o desenvolvimento da psicanálise. 

Apenas em 1909, Freud faz a publicação do mesmo. A singularidade desse caso, é 

que ela foi feita por Max Graft, o pai de Hans, onde Freud foi um supervisor, e apenas se 

encontrou com a criança uma única vez, e, mesmo assim, consegue ouvir o sujeito do 

inconsciente de Hans. A análise do pequeno Hans vem demostrar o quão é possível ouvir e 

interpretar uma criança. Portanto, será mencionado de forma objetiva o caso, para assim, 

considerar que a análise com crianças começa a partir desse feito. 

 

3.1 O caso clínico (O pequeno Hans) 

O caso chega até a supervisão de Freud com a demanda inicial oriunda dos pais do 

menino. Hans tem medo de cavalos, e é essa a queixa inicialmente apresentada pelos pais, 

fato esse que os incomoda bastante, pois, o transporte da época era realizado por tração 

animal, e a zoofobia do menino o impedia, principalmente, de sair à rua. Conforme Freud 

(2014 [1926-1929]), poderíamos pensar de forma simples e dar um sentido ao medo do 

garoto. O medo de cavalos é o sintoma, a inibição é a incapacidade de sair à rua, que na 

verdade é uma proteção do Eu, para que aja uma supressão da angústia. Esse é exatamente 

o caminho oposto ao que a psicanálise se propõe, pois, dessa forma estaríamos oferecendo 

um sentido fechado dos acontecimentos e reprimindo as manifestações do inconsciente. 

Como será percebido durante o tratamento analítico, com estudos e escutas mais precisas, 

veremos que não se trata de um medo indiscriminado de cavalos, porém, o que o menino 

sinaliza é a angústia da expectativa de ser mordido por um cavalo. 
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O que também se observa no caso de Hans é que, enquanto sua condição psíquica 

não for levada em consideração, o tratamento não irá progredir, vejamos: Ele se encontra 

na ciumenta e hostil postura edípica diante do pai, o qual, porém, ama intensamente esse 

pai quando a mãe não surge como causa de discórdia. Um conflito de ambivalência, 

portanto: um amor fundamentado e um ódio não menos justificado, ambos dirigidos para a 

mesma pessoa. Sua fobia tem de ser uma tentativa de solucionar esse conflito (FREUD, 

2014 [1926-1929], p. 33). A fobia desenvolvida pelo menino tende a ser uma forma de 

solucionar esse conflito. Esses conflitos contraditórios são frequentes, e um geralmente 

some quando o outro aparece. Surge como um pedido de socorro ou como sinalizador ou 

ainda como uma forma de inserção ou busca de reconhecimento no meio do seio familiar. 

De certa forma, a fobia se oferece como uma solução, ao substituir o objeto da angústia por 

um significante que provoca medo. No caso de Hans, a fobia surgiu como um princípio de 

solução para a carência que sentia em relação à função paterna. 

As fobias de infância surgem como episódios regulares do desenvolvimento “Freud 

insiste e Lacan retoma – que a maioria das fobias da infância ‘passa’- como se diz- ‘Assim 

que elas [as crianças] crescem’” (FLESLER, 2012, p. 85). 

 

3.2 Caso clínico de uma menina de doze anos 

Para a construção desta pesquisa, após compreender a importância da criança 

enquanto sujeito mediante as construções de Freud, em suas teorias, foi considerado 

pertinente e agregador trazer um caso clínico atual, que teve base de estudo o caso do 

pequeno Hans, a partir dos sintomas que explora, ainda nos dias atuais, tanta relevância. 

Segue os fragmentos clínicos de uma paciente de doze anos, no estágio clínico de 

psicologia, no SPA da faculdade Centro Universitário UNIABEU. Foi utilizado para tal 

estudo e pesquisa o caso do “Pequeno Hans”, devido aos sintomas desencadeados, segundo 

uma demanda familiar. 

Devido às observações feitas durante o período de atendimento, levanto uma 

hipótese de que alguns sintomas são uma resposta às questões familiares. A criança 

responde como sintoma a todo o momento que é impedido pela mãe de simbolizar uma 

função paterna. O sintoma da criança que chega à clínica como queixa principal é que a 

criança não se socializa e não tem interesse nas coisas de sua idade, além de não querer 

contato com o seu pai (padrasto). Em atendimento, a história é de uma criança que não 

consegui se olhar no espelho, e que se recusa a crescer, limitando-se às amizades e 
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brincadeiras infantis para a idade em que se encontra. 

A paciente, que daremos o nome de Suzy, chegou ao consultório a partir de um 

pedido judicial, devido a uma suposta violência de seu pai (padrasto). Na primeira 

entrevista, que fora realizada com a mãe da paciente, já que Suzy é menor e encontrava-se 

com doze anos de idade, informa que engravidou de JP aos dezoito anos, e que o mesmo 

não assumiu a gravidez, porém, relatou que se casou com outro homem que chamaremos 

de Bob, e que estava de cinco meses de gravidez quando Bob assumiu toda a gravidez. 

Relata que quando a menina nasceu não quis deixar que o Bob registrasse a filha, mas ele, 

mesmo sem o seu consentimento, foi ao cartório e fez o registro como o pai da menina, 

desencadeando, assim, brigas frequentes entre o casal, já que ela não aceita essa situação. 

A mãe relata que Suzy, apesar de não saber de sua história, nunca teve carinho por 

Bob e que ele não conseguiu criar laços com a menina e que desde muito cedo a menina o 

rejeita e evita a sua presença, informando também, ter se separado de Bob quando Suzy 

ainda tinha cinco anos, e que se casou mais duas vezes, tendo mais duas filhas, uma de 

cada relacionamento. Como queixa inicial, a mãe de Suzy reclama de a menina ser 

infantilizada e não querer contato com o Bob, que a registrou, e que Suzy não tem interesse 

em crescer e que se recusa em fazer coisas compatíveis à sua idade e que todos os seus 

amigos são crianças entre cinco e sete anos, e que isso a incomoda muito como mãe, já que 

precisa de Suzy em casa para ajudar na criação das irmãs menores. 

Suzy, aos onze anos, descobre durante uma conversa entre a mãe e a tia que Bob 

não é o seu pai biológico, ocasionando assim a recusa total da menina as visitas e 

despertando nela o desejo de conhecer o seu pai biológico. A mãe informa que apresenta o 

pai biológico, mas que ela se mantém distante, tanto desse pai, o qual acaba de conhecer, 

quanto de Bob, que a registrou, porém, a sua mãe insiste em continuar a obrigá-la a ir às 

visitas na casa de Bob, com receio de perder a pensão alimentícia, obrigando também, a 

criança a ter contato com o pai biológico. 

A mãe de Suzy relata que um dos motivos pelo qual o caso foi parar no poder 

judiciário, foi por causa da atitude de uma professora da escola, que justificou que houve 

diminuição do rendimento escolar, bem como apresentando característica como: medo, 

isolamento, choro e ansiedade; e, visualizando um hematoma no pescoço de Suzy, e, em 

sala de aula, propôs uma atividade com toda a turma, onde os alunos fariam uma redação 

sobre alguns dilemas infantis, e Suzy relata a história de uma menina que sofre maus tratos 

e que tem medo de contar para a sua mãe, por sofrer ameaças. A professora chama a mãe e, 

consequentemente, aciona o conselho tutelar; então, a sua história segue para a justiça, 
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devido a denúncia e a desconfiança da professora. 

Suzy chega às sessões sempre de cabeça baixa e falando que não sabe o que está 

fazendo ali. Pergunto à ela sobre as coisas que gosta de fazer, e a menina responde que 

gosta de brincar com os seus amigos de reproduzir filmes e desenhos, e que é ela mesma 

quem direciona os papeis de cada um na brincadeira. Durante as sessões, são questionados 

quais são os desenhos que mais gosta e a paciente informa que gosta de “O estranho 

mundo de Gumball” e “A hora de aventura”.  

Suzy informa o motivo pelo qual ela gosta desses desenhos dizendo que, para o 

primeiro, é porque tem uma família diferente, pois, o pai é um gato azul e a mãe é um 

coelho rosa, a personagem Gumball é um gato azul que tem doze anos, um irmão adotivo 

peixe e uma irmã coelho. Ela acha que todos deveriam respeitar as famílias diferentes. 

Logo Suzy começa a falar do segundo desenho e diz gostar desse, pois, lá tem uma 

Princesa chamada Jujuba, que é inventora e cientista, e a única coisa que não gosta nela é 

que a personagem veste rosa, e que não gosta de rosa de forma alguma. A paciente lembra-

se do episódio que mais gostou, onde a princesa inventa uma máquina do tempo. Foi 

perguntado para qual momento da vida ela iria se transportar, caso tivesse uma máquina do 

tempo, e ela responde que iria para o passado, e que no passado tudo era mais fácil. 

Em outra ocasião, a paciente diz gostar de brincar de algo difícil de explicar, e 

conta que brinca de um filme chamado “Descendente”, e que inventa episódios sempre que 

brinca, e que escolhe as personagens de acordo com a personalidade de cada um dos 

participantes. Relata sobre a sua personagem e informa ser Evie Mal, a filha da Malévola, e 

me diz que Evie é uma personagem boa, apesar de sua mãe tentar ensinar algumas coisas 

“ruins”, diz que a sua personagem gosta de maquiagem, de se arrumar e de fazer vestidos 

para as amigas. Diz também, por várias vezes, que apesar da mãe do filme ser ruim, a sua 

mãe é uma mãe muito boa. Suzy sempre prefere relatar sobre as brincadeiras com as suas 

irmãs e os seus amigos. Foi perguntado sobre esses amigos e ela diz que tem poucos, e fala 

sobre um menino de cinco anos, e uma menina de sete anos. Conta de como gosta de 

brincar com eles e que frequenta a casa deles para lanchar e brincar. 

Em nenhuma sessão Suzy fala o nome de Bob, e só se refere a ele como “aquele 

lá”. É questionado de algumas maneiras que ela fale o nome dele, mas ela se recusa. 

Nas consultas, ela sempre está com os olhos bem pintados de preto, e relata que não 

consegue olhar todo o seu corpo ou até mesmo o próprio rosto no espelho, e que apenas 

tem um pequeno espelho que consegue visualizar seus olhos e que isso é o que importa 

para ela. É questionado o que ela pretende ver com esses olhos, e ela apenas abaixa a 
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cabeça. 

Suzy diz que durante o banho não se toca, e que usa somente a esponja. Confessa 

que escolhe as suas próprias roupas, mas, quem decide se estão boas ou não é a sua mãe. 

Alega que isso a incomoda, mas que não consegue fazer diferente, devido à dificuldade de 

olhar o seu corpo por inteiro. 

É falado sobre seu desenvolvimento físico, mas, ela se recusa a responder e a falar 

sobre essas questões, diz que prefere não olhar para seu próprio corpo, pois, se sente 

incomodada com o que vê. É indagada sobre esse incomodo e Suzy se recusa a falar e 

somente balança a cabeça. 

A mãe de Suzy informa que a menina já está menstruando, mas que não aceita essa 

condição, dizendo ser ainda muito pequena para menstruar. Suzy pensa que consegue 

esconder a sua condição até da própria mãe (que finge não saber), e ajudando, assim, na 

fantasia da menina. 

Após o período de férias, Suzy retorna dizendo que aumentou o seu espelho, e que 

já consegue ver seu rosto por inteiro. Pergunto o que ela vê no espelho e o que ela quer ver, 

e ela somente sorri. Pergunto se já está conseguindo ver o corpo e ela diz que ainda não. 

Com o passar do tempo e de sessões, passo a confrontá-la tanto sobre a sua imagem 

como da forma como ela se enxerga e vê as situações a sua volta. Suzy começa a se 

incomodar com os questionamentos e a chorar nas sessões, repetindo que não aguenta falar 

sobre essa “situação” e que eu a estou obrigando a falar sobre coisas que ela não aguenta 

ouvir, e que quando fala, sente uma coisa estranha e que sofre e não aguenta mais. Em 

todas as sessões, Suzy passa a perguntar quando “isso” vai acabar. É perguntado: “Isso o 

que?” e ela sempre responde que “isso”, é ter que falar coisas que ela não quer ouvir ou 

lembrar. 

Suzy começa a dizer que não quer mais voltar às sessões e que sua mãe tem a 

obrigado a vir. Durante algumas sessões, Suzy passa a ir, porém se recusando a falar sobre 

qualquer coisa que seja perguntada, limitando-se a apenas a olhar em meus olhos e a chorar 

quando eu a encaro de forma a confrontá-la. 

De forma repentina, Suzy abandona as sessões sem dar maiores explicações. 

Concluímos, de forma hipotética, que de alguma forma conseguimos alcançar as questões 

da mesma, e que ela não suportou elaborar essas questões naquele momento, sendo assim, 

dando sequências às suas faltas e, automaticamente, levando ao abandono do tratamento. A 

análise, de acordo com Sonia Leite (2011), coloca o sujeito diante de, justamente, enfrentar 

as suas questões e ater um compromisso com ela, assumindo, assim, a angústia que o 
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atravessa e a sua implicação na mesma. Isso se torna paradoxal, pois, o sujeito procura a 

análise para se livrar dessa angústia e de seus sintomas, e é essa mesma análise é que 

conduz o sujeito à essa angústia. 

Contudo, é possível perceber que Suzy responde ao desejo dessa mãe. O caso do 

pequeno Hans fala de uma criança em confronto com um mito do adulto ou da família 

(assim como aconteceu com Suzy). 

Podemos considerar, a partir de Mannoni (1967), que as palavras do adulto ou 

desse mito familiar que irá marcar posteriormente a personalidade da criança. Serão essas 

palavras ou até mesmo a falta delas que irão, sempre associadas às situações vividas, dar a 

esse sujeito os fundamentos que irão interferir na sua imaginação. A criança aparece como 

o suporte dos fantasmas e das exacerbações sexuais dos adultos. Circunda num mundo em 

que o “não dito” traduz uma dificuldade, um drama no casal, drama esse que será 

facilmente percebido pela criança. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir das nossas experiências ao longo do curso e, principalmente, no estágio 

específico, passamos a perceber o quanto se faz necessário uma escuta analítica com uma 

criança. Em ir além da demanda narcísica dos pais, porém, considerando-se a ouvir as 

diferentes demandas nas entrevistas preliminares, para, assim, tentar retirar essa criança de 

uma posição nessa estrutura familiar onde a limita, fazendo com que o seu sintoma seja 

marcado por pressões desse meio inserido. Aos sintomas infantis, concluímos, a partir das 

leituras, que sempre será uma confirmação de um fracasso de um ideal esperado pela 

família, onde a criança se perguntará “O que essa família quer ou espera de mim?” Esses 

sintomas serão como uma denúncia ou decepção sobre os acontecimentos ao seu redor. 

Ouvindo essas crianças, foi possível constatar o quanto a queixa infantil não é 

apenas um reflexo da queixa dos pais ou de suas famílias, elas são “sujeitos desejantes” e 

que precisam ser ouvidas, pois, possuem as suas próprias demandas, e que, como 

profissionais, precisamos delimitar o que é delas e o que são dos pais. É importante apontar 

quanto a maneira a qual essas crianças chegam para o atendimento, de forma despercebida 

sobre a sua própria subjetividade, e sempre despertando um incomodo, seja na escola ou 

em suas casas, não sendo considerados os seus sofrimentos, ou particularidades, apenas os 

seus sintomas. 

A clínica psicanalítica fornece condições únicas de fazer com que esses pacientes, 

ainda que uma criança, fosse escutada de forma livre e sem preconceitos. Esse lugar é 

disposto como o do morto do analista (LACAN, 1989 [1958]), sinalizando, assim, o lugar 

onde o paciente e o seu sofrimento são os quais mais importam naquele momento, mas não 

desconsiderando os papeis dos pais e de suas funções, para que, dessa maneira, de forma 

clara e objetiva, possa acontecer a função analítica, e, então, exercer a valorização da 

infância como uma fase da vida e tendo uma extrema importância para a construção da 

estrutura do sujeito. 

Ao longo dos escritos, pudemos viver vários momentos de angústia e perceber o 

quão é difícil a leitura e a interpretação psicanalítica, em qualquer estudo. Assimilamos que 

se faz necessária uma sensibilidade quando se pretende ouvir a uma criança que traz 

sentimentos e sofrimentos. Respeitar essa criança e ajudá-la a articular o seu pedido de 

socorro e encorajá-la à sua autonomia, assegurando a sua singularidade, que muitas vezes é 

confundida com cuidado. Passamos no consultório a testemunhar o surgimento de um 

sujeito. Terminamos com vários questionamentos e dúvidas sobre o que esperamos dessas 
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crianças na atualidade. E de como nós, psicólogos e familiares, podemos ajudar a essas 

crianças a serem vistas como sujeitos de desejo. 
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