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Quando curiosamente te perguntarem, buscando saber 

o que é aquilo, 

Não deves afirmar ou negar nada. 

Pois o que quer que seja afirmado não é verdade, 

E o que quer que seja negado não é verdadeiro. 

Como alguém poderá dizer com certeza o que aquilo 

possa ser 

Enquanto por si mesmo não tiver compreendido 

plenamente o que É? 

E, após tê-lo compreendido, que palavra deve ser 

enviada de uma Região 

Onde a carruagem da palavra não encontra uma trilha 

por onde possa seguir? 

Portanto, aos seus questionamentos oferece-lhes 

apenas o silêncio, 

Silêncio – e um dedo apontando o caminho. 

 

Verso budista 



 
 

FRANCISCO, Sheila Schletz Freire. Psicanálise Infantil: o desafio do atendimento clinico 

infantil. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia). Belford Roxo: UNIABEU, 2015. 

 

RESUMO 

 

O presente estudo se inicia trazendo a história da infância, passa pela história da psicanálise 

com crianças com o objetivo de demonstrar a diferença do tratamento clinico com crianças 

nas psicologias e a clínica psicanalítica, na qual, a criança é um sujeito do inconsciente 

independente de sua idade cronológica. Finalizando com diferença entre a clínica da infância 

e o clinica do infantil. E ainda disporemos de caso clinico já publicado para ilustrar o 

atendimento com criança. Para tanto, o método de pesquisa escolhido para realizar este 

trabalho foi o bibliográfico, sendo utilizadas como fontes livros, revistas, artigos científicos, 

teses e dissertações disponíveis no meio eletrônico.  

 

Palavras-chave: psicanálise, clínica do infantil, infância, sujeito do inconsciente.  

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study begins by bringing the history of childhood, it goes through the history of 

psychoanalysis with children in order to demonstrate the difference in the clinical treatment 

with children in psychology and psychoanalytic clinic, where the child is a subject of 

independent unaware of his chronological age. Ending with the difference between the clinic 

and the clinic childhood child. I have already published clinical case to illustrate the care with 

child. The research method chosen to carry out this work was the literature and are used as 

source books, magazines, papers, theses and dissertations available in electronic form. 

 

Keywords: psychoanalysis, clinical child, childhood, subject of the unconscious. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo surgiu das inquietações vividas no estágio de clínica no Serviço de 

Psicologia aplicada (SPA) do Centro Universitário UNIABEU. Quando pela primeira vez 

atendemos uma criança e nos deparamos com uma clínica diferente da que até então era o 

modo de se atender uma criança, ensinada pelas vertentes da psicologia. Diferente das 

psicologias a clínica psicanalítica trata a criança como um sujeito do inconsciente 

independente de sua idade cronológica. Nossa pesquisa se baseia em um estudo teórico de 

revisão bibliográfica. Destacaremos um caso clinico de uma menina de quatro anos, publicado 

por Yolanda Mourão Meira (2013) em seu livro As estruturas clínicas e a criança.   

No primeiro capitulo abordaremos a história do conceito de criança e suas 

implicações na sociedade.  Tomaremos por base o primeiro capítulo do livro História social 

da criança e da família de Philippe Ariès. Percorremos junto com autor, em sua análise das 

pinturas, sobre como era vista a criança a partir do século X até a concepção de infância do 

século XIX com a psicanálise de Freud.  

Como referência para o segundo capítulo nos basearemos na autora Teresinha Costa 

com seu livro Psicanálise com Criança, no qual, faremos um apanhado histórico da 

contribuição de vários teóricos da psicanálise para o atendimento com crianças. Entre eles: 

Hermine von Hug-Hellmuth, Anna Freud, Donald Woods Winnicott e Françoise Dolto, e as 

contribuições de Jacques Lacan. Examinaremos a partir de que momento a psicanálise passa a 

considerar a criança um sujeito, por considera-la dotada de inconsciente.  

Concluindo o trabalho em um terceiro capítulo. Utilizaremos da teoria Lacaniana 

para embasamento da diferença entre a clínica da criança e a clínica do infantil. Faremos uma 

analise desde Freud nos Três ensaios sobre a Sexualidade até Lacan. Propomos-nos a expor 

caso clínico para clarificar cada conceito que venha a ser citado com o intuito de mostra a 

diferença entre as clínicas. A saber, que a clínica da criança tem por base a teoria 

desenvolvimentista de base cronológica e a clinica do infantil se faz na divisão do sujeito e o 

significante, o gozo e o real e não se faz de forma cronológica.  
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1 – PRIMEIRO CAPÍTULO - A INFÂNCIA E O INFANTIL 

1.1. A concepção de criança, infantil, e suas implicações históricas  

 

Abordaremos nesse capitulo o avanço histórico da criança e do infantil com o intuito 

de um embasamento teórico histórico dessa evolução da infância e do infantil para assim 

abordar as diferenças entre a clínica da criança e a clínica do infantil. Tomaremos como base 

o livro História Social da Criança e a Família (1978) de Philippe Ariès
1
.  

Percorrendo a história e fazendo uma análise das pinturas e esculturas, Ariès (1978) 

descreve a evolução da noção de criança ao longo dos tempos. Aqui observaremos a posição 

da criança em alguns momentos na sociedade e em outros na família, a partir do século X.  

Segundo Ariès, nos séculos X ao XI as crianças são retratadas, pelos artistas, como 

adultos em miniatura, tinham o tamanho de crianças e afeiçoes e musculatura do corpo de 

adultos. O período de infância era um período de transição muito curto, logo eram 

consideradas adultas. 

Ariès considera que a partir do século XIII surgem algumas representações de tipos de 

crianças que estão mais próximas do sentido moderno. No período do século XIII ao XIV, 

surgiram as crianças angelicais, eram representadas nas pinturas por um adolescente. Nesse 

período no quesito educação, por exemplo, não havia seminários e as crianças maiores eram 

educadas para ajudar nas missas. Um segundo tipo de criança, desse período, era pintada 

representando “menino Jesus”, nesse contexto enfatizando a infância ligada à maternidade e a 

ingenuidade da primeira infância.  

Nos séculos XV e XVI a criança deixa de ter a imagem religiosa e passa a ser 

protagonista na vida cotidiana, misturadas com os adultos; em reuniões, trabalho. Não se 

acreditava que as crianças possuíssem personalidade como um adulto e não havia um apego, 

porque havia um grande índice de mortalidade infantil. Muitas morriam antes do batismo e na 

maioria das vezes não havia um lugar definido onde pudessem ser enterradas. “A criança era 

tão insignificante, tão mal entrada na vida, que não se temia que após a morte ela voltasse 

para importunar os vivos.” (1978, p. 57). 

No final do século XVI e início do XVII as alusões a assuntos sexuais não eram 

restritas somente aos adultos. Há relatos em diários do médico de Henrique IV de como Luís 

XIII era estimulado sexualmente e da exposição que fazia de suas partes íntimas.  

                                                           
1
 Nasceu na França em 21 de julho de 1914. Considerou-se um historiador de fim semana. Por 40 anos dedicou-

se a pesquisa de atividades sociais, investigou sobre atitudes da vida, da loucura e da morte. Morreu em 8 de 

fevereiro de 1984. 
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“Luís XIII ainda não tem um ano: “Ele dá gargalhadas quando sua ama lhe sacode o 

pênis com a ponta dos dedos”. Brincadeira encantadora, que a criança não demora a 

dominar. Ele chama um pajem “com um Ei!,e levanta a túnica, mostrando-lhe o 

pênis”.” (ARIÈS, 1978, p. 123)  
 

 

  Essa prática não escandaliza e nem constrangia, era comum á todas as famílias inserir 

as crianças às brincadeiras sexuais. A infância da criança, tal como seria entendida 

posteriormente, era ignorada, era permitido de tudo diante delas, viam e ouviam de tudo. Essa 

“semi-inocência” como é tratada por Ariès, é retratada em vários trabalhos artísticos com 

crianças fazendo “pipi” ou no seio da mãe (ARIÈS, 1978, p. 131). 

  Ao atingirem a puberdade toda essa dinâmica a qual a criança estava inserida passava 

a ser proibida. Primeiro porque se acreditava que a criança era indiferente a sexualidade e 

segundo não se acreditavam que esses comportamentos pudessem tirar a inocência infantil. 

“Estamos ainda muito longe da ideia de uma inocência infantil, mas já estamos muito perto 

de um conhecimento objetivo do comportamento da criança...” (ARIÈS, 1978, p. 133). 

  Gerson
2
, no século XV, foi um dos principais representantes nas mudanças da 

educação sexual das crianças. Ele passa a observar seus comportamentos com o intuito de que 

tais atos sejam penalizados pelos confessores. Não havia consciência de culpa nas crianças. O 

objetivo de Gerson era que, a partir do momento que as linguagens obscenas, as brincadeiras 

com os órgãos sexuais fossem penalizados, a criança se culparia e com isso, acreditava ele, 

que começaria haver uma preservação da infância. Gerson com essa doutrina de culpa se 

aproxima mais de nossa modernidade moralista e religiosa da sexualidade da criança. Criou 

regras morais para as escolas, como isolamento, punições por mentir, falar injuria, ato de 

indecência, falta de pudor entre outros. 

  Segundo Ariès (1978), data-se o respeito a criança no fim do século XVI, quando 

educadores passam a não tolerar mais livros de caráter duvidosos para crianças. Então 

passasse a oferecer edições expurgadas
3
 dos clássicos.  

  Chega o século XVII e com ele a noção de inocência infantil. Há nesse momento uma 

preocupação por parte das famílias, educadores e da lei. 

 

                                                           
2
 Escritor e estudioso de Moral, escreveu em 1706 De Confessione Mollicei, um tratado sobre a moral que insere 

os conceitos de pecado e maldade da natureza humana atribuídos à infância, o que não fazia parte da 

conceituação anteriormente difundida. 

 
3
Expurgo: eliminar aquilo que é prejudicial. Era eliminada das obras clássicas tudo que era imoral para as 

crianças. 
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“Não se trata mais de alguns moralistas isolados como Gerson, e sim de um grande 

movimento cujos sinais se percebiam em toda a parte, tanto numa farta literatura 

moral e pedagógica como em práticas de devoção e numa iconografia religiosa.” 

(ARIÈS, 1978, p. 136)  

 

  Nesse período surge a literatura pedagógica indicada aos pais e educadores; e a 

comparação de crianças com os anjos. Modos para que se passe a respeitar e educar as 

crianças. O que foi antes ignorado e considerado um período rápido de transição e sem muita 

importância, nesse momento passasse a valorizar a infância.  

  Ariès (1978, p. 146) diz que duas atitudes morais em relação à criança foram 

fundamentais para o conceito de inocência infantil: a preservação dos bem jovens em relação 

a sujeira da vida e da sexualidade tolerada.   

  O discurso filosófico iluminista do século XVIII inspira a educação até o século XX. 

Jean-Jacques Rousseau acreditava na inocência da criança, no pensamento puro. Muito 

diferente de Santo Agostinho que pensava que a infância era o início da corrupção dos 

adultos. Aqui a ideia de criança é desprovida de sexualidade. 

  Com a afirmação do sistema capitalista a criança é vista como um investimento 

lucrativo, um investimento a longo prazo, a segurança do futuro da civilização. A criança aqui 

é o centro da família, a qual se preocupa com sua formação. A família passa a girar em torno 

dessa criança, se preocupa com seu bem-estar, educação, higiene e saúde. 

  Nos séculos XIX e XX o discurso psicológico surge capaz de produzir um discurso 

cientifico. A infância é vista como a fase em que há o desenvolvimento do caráter, que é 

suscetível às influências externas. O lugar da criança na família varia de acordo com a 

sociedade. Nesse período da história surge o culto a maternidade, o apego. Há a diminuição 

das taxas de mortalidade e a perda de uma criança se torna dolorosa para as famílias.  

  Segundo Teresinha Costa
4
 (2010) em seu livro “Psicanálise com criança”, no século 

XIX, quando o olhar começa a ser direcionado para a criança, surge a psicanálise de Freud. 

No primeiro momento de sua pesquisa, Freud desenvolve a teoria da sedução, encontrando o 

motivo das neuroses dos adultos nas experiências sexuais traumáticas ocorridas na infância. 

                                                           
4 É psicanalista, mestre em pesquisa e clínica em psicanálise pelo Programa de Pós-graduação em Psicanálise do 

Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da UERJ e membro do Corpo Freudiano Escola 

de Psicanálise – Seção Rio de Janeiro. É coordenadora do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) das Faculdades 

Integradas Maria Thereza (Famath), é professora, supervisora do estágio clínico e orientadora de pesquisa sobre 

a clínica psicanalítica com crianças dentro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic).  
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Com o fracasso clínico, conclui que os sintomas histéricos ocorriam porque as experiências 

sexuais traumáticas não ocorreram na realidade, existindo somente as fantasias cheias desejo. 

  Nesse momento ocorre uma modificação muito importante no conceito de infância, 

deixa de ser genético e cronológico e passa à lógica do inconsciente. Também foi um 

momento muito importante para a teoria psicanalítica, que deixa de lado os fatos da infância: 

“o relevante não são mais os fatos da infância, mas a realidade psíquica, constituídas pelos 

desejos inconscientes e pelas fantasias e ela vinculadas, tendo como pano de fundo a 

sexualidade infantil”. (COSTA, 2010, p. 14). Com isso, Freud, no texto Três Ensaios sobre a 

teoria da sexualidade (1905), lança ao mundo o conceito da criança perverso-polimorfa, uma 

criança dotada de pulsões e desejo e que goza de múltiplas formas.  

 

O uso do próprio corpo como objeto de satisfação (por exemplo, sugar o polegar), 

derivado da impossibilidade de a criança dominar o mundo externo, confere à 

sexualidade infantil uma qualidade de autossuficiência... Todo o corpo pode se 

comportar como uma zona erógena. (COSTA, 2010, p. 15)  

 

  Segundo Costa (2010), Freud demonstra que a criança usa uma parte do seu corpo 

para obter prazer. Ainda, se utiliza da amamentação para exemplificar a separação do instinto 

da pulsão. “Logo, haverá sempre uma distância entre a satisfação almejada e a alcançada e 

é essa hiância que marcará o sujeito em sua eterna busca por um suposto objeto que poderá 

completá-lo.” (COSTA, 2010, p. 16) 

  Feitas as considerações teóricas históricas, veremos no próximo capítulo como era a 

prática dos primeiros teóricos na clínica com crianças. Levaremos em conta que com o 

advento na psicanálise, da inserção da criança na clínica, a mesma, passa a ser vista como um 

indivíduo dotado de sexualidade. Analisar nesse primeiro momento a concepção de criança 

nos ajudará a entender a prática psicanalítica com crianças, pontuando a diferença entre 

criança e infantil.  
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2 -  SEGUNDO CAPÍTULO -  A CRIANÇA E A PSICANÁLISE 

   

  Em “Psicanálise com Crianças”, (2010) Costa faz um apanhado histórico da 

psicanálise e a criança. É importante destacar que na história da psicanálise o papel de 

analisar as crianças coube às mulheres, que por questões culturais, na época, não lhes eram 

permitido seguir uma carreira médica, que era permitida somente aos homens. 

  Historicamente, podemos considerar o caso do pequeno Hans (FREUD, 1909), a 

primeira analise com criança. Essa analise foi realizada pelo pai de Hans com supervisão de 

Freud. Freud era descrente sobre a possibilidade de analisar uma criança, mas o caso Hans o 

fez mudar de ideia e foi um marco no desenvolvimento da psicanálise.   

  Segundo Costa (2010), foi entre 1920 e 1940 que ocorreu o verdadeiro nascimento da 

psicanálise com crianças, com as pesquisas realizadas por: Hermine Von Hug-Hellmuth, 

Anna Freud e Melanie Klein. Pontuaremos a seguir as contribuições de cada um desses 

teóricos citados acima, incluindo ainda, Donald Woods Winnicott, Françoise Dolto e Jacques 

Lacan.  

 

2.1. Hermine Von Hug-Hellmuth 
   

  Hermine Von Hug-Hellmuth
5
 se utilizava do método de visitação as crianças em suas 

casas para observá-las enquanto faziam atividades lúdicas. Ela utilizava jogos e desenhos e 

afirmou que com esses materiais as crianças elaboravam as situações difíceis e traumáticas. 

Nesse método a interpretação era combinada com a influência pedagógica direta. Suas 

observações foram publicadas em 1921, sob o título On the technique of child-analysis. Suas 

considerações foram muito importantes na época porque confirmavam os conceitos de Freud 

sobre a primeira infância. Ela só não aprovava a analise com crianças que ainda não tivesse 

passado pelo complexo de Édipo. Outra questão que ela afirmava era que o analista se 

contenta-se com  resultados parciais e as recaídas.  

2.2. Anna Freud 
   

                                                           
5
 Nasceu em Viena, foi professora primaria e depois admitida na Universidade de Viena. Com 36 anos iniciou 

sua análise com Isidor Sadger. Tornou membro da Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras em 1913. Freud lhe 

confiou uma seção na revista Imago sobre psicanálise com crianças. Dirigiu um serviço psicanalítico de ajuda à 

educação em Viena que a consagrou como pioneira da psianálise com crianças, em 1924, que também foi o ano 

de morte. 
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  Anna Freud
6
 tornou-se reconhecida pelos seus trabalhos no campo da psicanálise com 

crianças. Sua principal obra foi publicada em 1927 com título de O tratamento psicanalítico 

das crianças. Seu trabalho foi influenciado por Hermine Von Hug-Hellmuth. O método que 

usou foi o de observar o comportamento das crianças no jardim de infância, os tipos de 

brinquedos que eram utilizados em diferentes etapas do desenvolvimento e a partir disso 

oferecia orientação às professoras. Recomendou aos analistas de crianças que 

desempenhassem um papel ativamente pedagógico.  

  Anna Freud levantou algumas questões que diferencia a analise de crianças da de 

adultos: a impossibilidade da criança estabelecer uma relação analítica, a criança não tem 

consciência de que tenha um problema para resolver, a preocupação e angustia surgem dos 

pais diante das dificuldades dos filhos. Com isso, falta a criança o elemento fundamental para 

entrada em analise, o mal-estar. 

  Nesse contexto, Anna Freud propõe que no período das primeiras entrevistas seja 

produzida uma demanda de analise, que seria a conscientização da criança de seu sofrimento e 

da necessidade de ajuda para se livrar do seu sintoma.  

  

Nessa etapa preliminar, ela tenta mostrar, por exemplo, que uma conduta rebelde por 

parte da criança é um problema, e que traz mais desvantagens  do que vantagens, 

pois tal atitude poderia ter consequências como ser castigada. (COSTA, 2010, p. 25)  
 

 

  Para Anna Freud é necessário mostrar a criança que ela sofre e que é muito infeliz. A 

associação de medidas pedagógicas na analise é uma tentativa de conquistar a confiança da 

criança e facilitar a sua entrada no processo psicanalítico.  

  Outro ponto importante é que a criança não estabelece a neurose de transferência
7
 em 

função de já está ligada com seus pais e se esses não colaborassem a criança era afastada 

temporariamente dos pais. 

                                                           
6
 Última filha de Freud, nasceu em Viena em 1895. Foi professora primária durante os anos de 1914 e 1920. Em 

1913 ocorreu seu primeiro contato com o movimento psicanalítico. Assistiu às conferências de “Introdução à 

psicanálise” durante os anos de 1914-15. Conheceu Wilhelm Reich, Helen Deutsch e Heinz Hartmann. Tornou-

se analisanda de Freud em 1918.  

 
7
 Com a exposição da análise de um caso de neurose obsessiva, Freud começa reconhecer os sentimentos 

inconscientes do paciente como uma manifestação do recalque de imagos parentais. Em A dinâmica da 

transferência (1912), diferencia transferência positiva, feita de amor e ternura, da transferência negativa, 

condutora de sentimentos hostis e agressivos. Acrescentando a elas a transferência mista, que é a ambivalência 

dos sentimentos da criança em relação aos pais. Em, Mais-além do principio do prazer (1920), Freud se 

surpreende com o caráter repetitivo da transferência, que se refere a fragmentos da vida sexual infantil, a qual ele 

ligou com o complexo de Édipo, e chega a conclusão que a neurose original era substituída pela neurose de 

transferência.  
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... a criança não estabelece uma neurose de transferência durante o processo 

analítico, porque a reedição das relações com os pais dentro da analise é impossível, 

já que a primeira edição ainda não foi esgotada. Em outras palavras, o fato de a 

criança estar, na realidade, vinculada a seus pais é um obstáculo para o 

deslocamento de suas relações afetivas com eles para o analista. (COSTA, 2010, p. 

26)  
 

 

  Anna Freud defendia ainda uma tese no que se referia ao destino dos produtos da 

analise. Acreditava que o tratamento analítico da criança não se dá da mesma forma que a do 

adulto. O tratamento do adulto visa à suspensão do recalque. Se com a criança funcionar dessa 

forma a tendência é a criança buscar a satisfação imediata. Ao analista cabe o controle e a 

decisão do que deve ser domado, rejeitado e satisfeito. O analista tem que funcionar como o 

“eu” auxiliar da criança para seduzi-la e ganhar sua confiança e exercer uma autoridade ainda 

maior que a dos pais.  

  O interesse de Anna Freud era compreender a personalidade das crianças reveladas 

pelos padrões e conflitos do seu “eu”. Mas nenhuma analise infantil é realizada sem o apoio 

dos pais, que estão sempre fazendo relatos sobre o comportamento da criança. Ela levava em 

conta o material recolhido nas trocas com a família e não na sessão.  

 

Anna Freud compreendeu que esses relatos são, em certa medida, distorcidos pelos 

conflitos inconscientes dos pais; no entanto ela presume que os sintomas das 

crianças são determinados por esses conflitos, considerando os informes dos pais e o 

contato com eles duplamente valiosos. (COSTA, 2010, p. 27)  
 

 

  Segundo Teresinha Costa, podemos atribuir a Anna Freud e seus colaboradores os 

desenvolvimentos teóricos que deram origem a “psicologia do ego
8
” e a “psicoterapia de 

orientação psicanalítica
9
”. Há diferença entre a posição analítica e a orientação pedagógica. A 

analítica apoia-se no inconsciente visando sua suspensão, enquanto que a pedagógica dirige-

se ao eu para fortalecê-lo, aumentando a produção do recalque. Ao longo dos anos e a 

experiências clinicas fez com que Anna Freud modificasse sua técnica quanto a idade para 

inicio do tratamento da criança e a fase introdutória à analise.  

                                                           
8
 Surgiu em torno dos anos de 1920, na América do Norte, tendo como principal expoente Heinz Hartmann. 

Considerada um dos desvios mais bem modelado da teoria da psicanálise, na qual a noção de inconsciente é 

concebido como o lado obscuro e irracional das paixões da alma. Considera o inconsciente como, desordenado, 

causador de comportamentos antissociais, caótico, figurado como fundamento dos comportamentos 

desajustados.  

 
9
 Caracteriza-se pela busca da ampliação da capacidade da mente, possibilidade de escolha do individuo e a 

melhora dos sintomas. O objetivo vai além da redução de sintomas é uma busca pela ampliação não só da 

capacidade da mente, mais também de pensar, de criar e de se relacionar.   
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2.3. Melanie Klein 
   

  Melanie Klein
10

 na analise de seu filho, o caso Fritz, se baseou em Ferenczi sobre os 

benefícios de uma educação guiada na concepção psicanalítica, sua intenção era a de 

proporcionar ao filho uma educação não coercitiva e fornecendo o esclarecimento sexual com 

o objetivo de possibilitar o desenvolvimento intelectual do mesmo. Ela partiu do mesmo 

principio de Freud, de que é a curiosidade sexual que impulsiona o desejo de saber. A 

educação psicanalítica não livrou seu filho da inibição intelectual. E ela logo decidiu conduzir 

uma analise estritamente psicanalítica, interpretando o conteúdo inconsciente expresso nos 

sonhos e fantasias e no brinquedo.  

 

À medida que as fantasias de Erich iam sendo liberadas, revelavam a verdadeira 

razão – inconsciente – de suas dificuldades. A partir dessa experiência, Melanie 

Klein não mais abandonará a sua tese de que é a vida fantasística que modela a 

realidade, e não o contrário, como propunha Ferenczi a respeito da educação 

analítica. (COSTA, 2010, p. 30) 
 

 

  Segundo Terezinha Costa, Melanie Klein fundou a técnica da analise pela atividade 

lúdica com crianças. Para ela o brincar foi considerado a expressão simbólica da fantasia do 

inconsciente. Afirmou ainda que pelas brincadeiras a criança traduz suas fantasias, desejos e 

experiências vividas. O que prevalece para ela é a fantasia e os objetos internos sobre a 

realidade externa. 

 Ela conclui que a diferença entre a análise de adulto e a de criança está no método e 

não em seus princípios básicos: o inconsciente, a transferência e a pulsão. O brincar substitui 

as associações livres, com isso afirma que é possível analisar crianças.  

 A análise com criança praticada por Klein, logo a fez chegar a conclusão que o 

Supereu e o Édipo existiam muito antes da fase oral. Descobriu ainda que a criança se 

relaciona emocionalmente com um objeto de forma integrada, no inicio da vida. Esse objeto 

é o seio da mãe, parte da mãe que o interessa nesse momento. Esse objeto pode ser: “bom ou 

ideal, se estiver num estado de contentamento; ou pode sentir a mãe como perigosa e 

persecutória se estiver se sentindo frustrado e com raiva.” (COSTA, 2010, p. 33). Esses 

impulsos sentidos pela criança em relação ao objeto eram projetados nestes e 

                                                           
10

 Nasceu em Viena, em 1882. Interessou-se por psicanálise depois que leu “Sobre os sonhos” de Freud. Iniciou 

sua analise com Ferenczi em 1914. Começou a participar da Sociedade Psicanalítica de Budapeste em 1919, 

onde apresentou seu primeiro caso clinico. Em 1923 foi eleita membro titular da Sociedade Psicanalítica de 

Berlim (SPB).  
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posteriormente, introjetado. Ela considerava esses dois mecanismos – projeção e introjeção 

– importantes para a construção do eu e o supereu. 

  Outra formulação teórica importante refere-se ao conceito de realidade.  

 

... o bebê vem ao mundo com pulsões intensas e de tal violência que, ao utilizar os 

mecanismos de projeção e introjeção, ocorre uma distorção da realidade. Logo, na 

sua concepção, o bebê tem uma participação ativa na construção subjetiva da 

realidade. Isso pode ser explicado pelo bebê que, ao adormecer, faz barulhos com a 

boca como se estivesse sugando o seio, o que significa que, em sua fantasia,  isso 

realmente está acontecendo, ou seja, ele está fantasiando o seio.” (COSTA, 2010, p. 

34)  

 

  A pulsão é dependente de uma fantasia de objeto que a satisfaça.  

  Melanie Klein ressalta ainda que o mundo interno do bebê se constitui desde o 

nascimento e com isso ela abandona a teoria de Freud sobre o Complexo de Édipo, por 

acreditar em uma estrutura anterior e muito mais determinante que é o vinculo de união entre 

mãe e filho, no qual o pai não intervém. A mãe é centro, a figura desejada, inventada e 

poderosa, da qual depende o seu desenvolvimento. 

  Em 1934, seu ponto de vista muda com a formulação do conceito de posição. Seu 

objetivo é pensar a constituição subjetiva como um sistema integrado e não mais em fases ou 

etapas do desenvolvimento. Assim se aproxima da perspectiva estrutural da formação do 

sujeito. Divide em duas posições: a esquizo-paranóide e depressiva.  

 

“A posição esquizo-paranóide vai do nascimento até os seis meses de vida, e 

apresenta, principalmente, as seguintes características: nela, o desenvolvimento do 

eu é determinada pelos processos de introjeção; a primeira relação objetal do bebê 

dá-se com o seio amado ou odiado – seio bom ou seio mau; os impulsos destrutivos 

e a angústia persecutória encontram-se no seu apogeu, assim como os processos de 

divisão, onipotência, idealização, negação e controle dos objetos internos e externos, 

dominantes nesse estágio.” (COSTA, 2010, p. 36)   
 

 

  A criança nesse momento não tem a ideia de uma pessoal total e assim se relaciona 

com parte, que nesse caso, é o seio da mãe. Seu objetivo é possuir o objeto ideal e se 

identificar com ele e também evitar o objeto mau e seu próprio impulso destrutivo.  

  A passagem para a posição depressiva tem que predominar as experiências boas sobre 

as más. 
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“A posição depressiva inicia-se no segundo trimestre do primeiro ano, e nesse 

momento, ocorrem certas mudanças na vida psíquica do bebê que demonstram o 

gradativo desenvolvimento do eu. A relação do bebê com o mundo externo (pessoas 

e coisa) torna-se mais diferenciada, aumenta sua capacidade de expressar emoções e 

de se comunicar com as pessoas, e suas gratificações e interesses assumem um 

âmbito mais extenso. Simultaneamente, a sua organização sexual progride, os 

impulsos e desejos orais predominam, e as tendências uretral, anal e genital tomam 

vigor. Todos esses desenvolvimentos se fazem a partir da relação do bebê com a 

mãe, mas também com o pai e outras pessoas.” (COSTA, 2010, p. 37)  
 

 

  Na posição depressiva o bebê reconhece a mãe com um objeto total, como uma pessoa 

total fonte de suas experiências boas e más. Compreende que é ela que ama e odeia. A 

experiência de destruição da mãe dá origem aos sentimentos de culpa e luto.  

  Melanie Klein retoma o complexo de Édipo e acredita que este tem seu inicio no 

primeiro ano de vida.  

 

“A travessia da posição esquizo-paranóide e o estabelecimento, até certo ponto, da 

posição depressiva são cruciais para o aparecimento do complexo de Édipo. É 

somente a partir das experiências gratificantes com a mãe que a criança poderá 

remover as projeções que produziram, originalmente, uma percepção cindida dela, 

ou seja, uma mãe, por um lado, malvada, e, por outro, ideal. À medida que o bebê 

consegue reparar o mal que, em sua fantasia, fez à mãe, conseguindo, 

consequentemente, vê-la mais integrada,  é quando se efetuará uma transição   ao 

segundo objeto – ao pai. (COSTA, 2010, p. 38)   
 

 

  A constituição do supereu, para Melanie Klein, também acontece precocemente, na 

fase oral canibalesca, na qual, prevalece o sadismo violento. Para a autora, o supereu acontece 

antes do complexo de Édipo e é de muita importância para a constituição do eu. 

  Segundo Teresinha Costa, Melanie Klein, se interessava pela vida de fantasia 

inconsciente da criança. A infância não é o paraíso que se imaginava, a infância está sob o 

signo da agressividade primária, que Freud denominou de pulsão de morte, que está em 

constante briga com a pulsão de vida.  

  Segundo Costa (2010), a clínica de Klein é interpretativa e menos cautelosa que a 

Anna Freud, nomeia as angústias da criança trazendo à consciência as fantasias edípicas. Sua 

prática analítica mostra que aos três anos de idade o desenvolvimento do psiquismo está 

completo.  

 

“A ação precoce das tendências edipianas que aparecem no desmame já estabeleceu 

uma distância entre a criança e seus primeiros objetos de amor; o recalque e a culpa 

encontram-se em ação, contribuindo para modificar a relação entre a criança e seus 

objetos, de tal  maneira que “os objetos de amor atuais são imagos dos objetos 

originais”. (COSTA, 2010, p. 40)  
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  Para Melanie Klein, a função do analista é abrandar o supereu primitivo, pois ele não é 

uma cópia dos pais reais. Esse pressuposto coloca pouca ênfase na situação de realidade da 

vida da criança:  

 

“... ela, portanto, não necessita das informações dos pais, que lhe parecem 

distorcidas por seus próprios conflitos. Nesse sentido, no tratamento da criança, os 

pais deixam de ocupar o lugar de mensageiros da fala infantil.” (COSTA, 2010, p. 

41)  
 

 

  Klein trás de volta a criança para o discurso analítico com sua sistematização dos 

princípios da teoria e da técnica psicanalítica com crianças, e rompe definitivamente com a 

educação.  

 

“Segundo ela, embora a psicologia e a pedagogia tenham sempre mantido a crença 

de que uma criança é um ser feliz e sem conflitos e tenham suposto que os 

sofrimentos dos adultos resultam dos encargos e das durezas da realidade, devemos 

afirmar que justamente o oposto é verdadeiro. O que aprendemos sobre a criança e 

sobre o adulto através da psicanálise é que todos os sofrimentos da vida ulterior são, 

em sua maior parte, repetições dos sofrimentos infantis, e que toda criança, nos 

primeiros anos de sua vida, passa por um grau incomensurável de sofrimento.” 

(COSTA, 2010, p. 41)   
 

 

  Fundamenta seu trabalho na clínica do sujeito do inconsciente, com isso, privilegia o 

mundo interno da criança e a eleva a condição de analisando. 

 

2.4. Donald Woods Winnicott 
   

  Outro teórico que contribuiu para a psicanálise com crianças foi Donald Woods 

Winnicott
11

. Foi fortemente influenciado pelas teorias de Melanie Klein, mas elaborou seus 

próprios conceitos com base na sua experiência clínica. Enfatizou os fenômenos da 

subjetividade, ressaltou a dependência do sujeito em relação ao ambiente, defendeu o fracasso 

da ligação materna como causadora da psicose.  

  Como já citado acima, Winnicott em sua obra, destaca que o ambiente influência no 

desenvolvimento psíquico da criança, e é sinônimo de cuidados maternos é a mãe que 

favorece ou dificulta esse processo.  

 

                                                           
11

 Formou-se em medicina, dedicado à pediatria. Tornou-se psicanalista por volta de 1935 e membro da 

Sociedade Britânica de Psicanálise. Foi supervisionado por Melanie Klein.  
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É por intermédio de seus cuidados e da capacidade que a mãe tem de se adaptar 

às necessidades do bebê que ele passa a conhecer o mundo. A expressão “mãe 

suficientemente boa” foi cunhada por ele para designar exatamente essa função. 

Se a mãe estiver incapacitada de cuidar do bebê ou se estiver ausente ou, pelo 

contrário, se for demasiadamente intrusiva, a criança pode ter tendências à 

depressão, ou condutas antissociais, como o roubo. (COSTA, 2010, p. 49)  

 

  Ao pai, Winnicott, dá o papel de necessário, para dar apoio moral e sustento á 

autoridade da mãe na introdução da lei e da ordem à criança. Assim, é estabelecido um 

equilíbrio entre materno e paterno. 

  Em sua teoria ele estabelece estágios de desenvolvimento da desvinculação gradual da 

criança com o ambiente: estado de dependência absoluta e estado de dependência relativa. 

  Nessa fase inicial de dependência absoluta, até os seis meses, o bebê depende 

inteiramente do que é oferecido pela mãe e não consegue se diferenciar do meio, bebê e 

ambiente são uma coisa só. 

  No estado de dependência relativa, dos seis meses aos dois anos, há a gradual 

descoberta que ele e sua mãe são separados, suas fantasias não são realidade e que depende da 

mãe pra satisfazer suas necessidades. E por parte da mãe também há um desligamento de 

identificação com o filho.  

  Segundo Winnicott, para o bebê não há diferença entre eu-objeto. “O seio faz parte do 

bebê assim como o bebê faz parte da mãe”. (COSTA, 2010, p. 50) Quando a mãe se adapta a 

necessidades do filho permite que ele alucine que o seio faz parte dele. Essa alucinação ocorre 

porque para ele não há exterioridade.  

  Ele ressalta que a primeira infância é importante para que o bebê inicie seu 

relacionamento com mundo.  

 

... para que o bebê possa passar do que é subjetivamente concebido ao que é 

objetivamente percebido, ele necessita de área intermediária entre a realidade 

externa e a interna que lhe permita suportar a angústia de separação. (COSTA, 2010, 

p. 50)   
 

 

  Essa passagem é elaborada no conceito de objeto e fenômenos transicionais. No artigo 

“A observação de bebês numa situação padronizada”, ele descreve essa experiência em três 

momentos.  

  O período de hesitação é um dilema entre aceita ou não o objeto oferecido. No 

momento de ilusão ocorre a aceitação do objeto que é o mesmo sentimento que o bebê tem do 

seio – de ser sua criação. O terceiro momento acontece quando o bebê está capacitado a 
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perceber o objeto como parte da realidade externa. Ele aceita o objeto e este passa a objeto 

transicional. Nessa etapa ocorre a tomada de lugar do bebê na família.  

  Segundo Teresinha Costa (2010) o objeto transicional é um paradoxo, no qual, ele não 

é objeto interno e nem externo, é uma posse, a posse não-eu. 

  

Winnicott afirma que “essa primeira posse relaciona-se retroativamente aos 

fenômenos auto-eróticos e ao hábito de chupar o punho e o polegar, e também 

prospectivamente ao primeiro bichinho macio ou boneca ou brinquedo”. O objeto 

transicional “relaciona-se tanto aos objetos externos quanto internos, mas difere de 

ambos”. Portanto, o objeto não consiste na coisa em si que o bebê manipula, mas 

como ele o utiliza. (COSTA, 2010, p. 53)   
 

 

  É a partir do objeto transicional que o bebê adquire o sentimento de self e reconhece a 

realidade. 

  Em relação ao atendimento psicanalítico com crianças ele não se preocupava com a 

demanda de análise, diagnostico e nem com a interpretação. Visava estabelecer uma 

comunicação, um encontro espontâneo. Estabelece uma diferença entre psicoterapia e 

psicanálise. Utilizava a técnica de desenhos com a criança e fazia perguntas de modo a 

despertar o interesse da criança em falar o que normalmente não falaria com outras pessoas. 

 

2.5. Françoise Dolto 
   

  Veremos as contribuições de Françoise Dolto
12

 para a psicanálise com crianças, 

segundo Teresinha Costa.  

  A abordagem de Dolto “centrou-se na escuta do inconsciente e nos traumas 

genealógicos” (2010, p. 70). A proposta é inserir a criança, que já está na estrutura do desejo 

do Outro, na estrutura desejante da família.  

  Dolto atribui vida e desejo próprio ao feto, mas nem por isso o feto é humanizado, o 

que o humaniza é a relação com o outro. O bebê desde os primeiros dias está ligado pelo 

olfato e voz à mãe. A fala da mãe traduz a realidade e nomeia as sensações e organiza o 

mundo do bebê.  

                                                           
12

 Médica e psicanalista francesa nasceu em 1908. Seu tratamento psicanalítico começou em 1934 e durou 3 

anos. Em 1949 expos na Sociedade Psicanalítica de Paris (SPP) o caso de duas meninas psicóticas. Foi para a 

Sociedade Francesa de Psicanálise (SFP), depois da primeira cisão em 1953. No Congresso de Amsterdã, em 

1960, dedicou-se a sexualidade feminina. Em 1963, foi criticada pela IPA pela duração de suas sessões. Fundou 

junto com Lacan a École Freudienne de Paris (EFP) em 1964. No Colóquio de psicoses infantis, em 1967, 

apresentou seu relatório de “doze sessões de tratamento psicanalítico de um adolescente apragmático desde a 

infância”. Em 1977 propôs uma leitura espiritualista do desejo e em 1981 retornou ao diálogo para submeter a fé 

à psicanálise. Criou a primeira Casa Verde em 1979 em Paris. Morreu em 1988.  
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... é pelos sentidos do olfato, da visão, da audição e do tato que o lactente organiza 

suas trocas significantes com o outro cuidador. Este tem a função de erogeneizar o 

corpo do bebê, e neste sentido, para Dolto, o corpo é desde sempre uma construção 

simbólica. Sem a fala do outro, as percepções da criança cruzam-se apenas com seu 

próprio corpo. (COSTA, 2010, p. 70) 
 

 

  O conceito central de sua obra é de imagem inconsciente do corpo. O corpo é lugar de 

emissão e recepção das emoções é também o lugar onde acontecem as representações das 

experiências, onde ocorre a comunicação precoce. Outro conceito importante é o de falar a 

verdade.  

 

Ela enfatiza a necessidade de contar à criança toda a verdade sobre a sua história, 

mesmo que fosse doloroso para ela ou para os adultos e que isto deveria ser feito em 

uma linguagem acessível à sua compreensão. Segundo ela, a mentira está em 

desequilíbrio com o pressentido e o inconsciente do sujeito. (COSTA, 2010, p. 71)  
 

 

  Esconder a verdade da criança sobre suas origens faz com que na maioria das vezes 

seus sintomas apontem para esse não-dito.  

  Ainda, enfatizou a existência do vinculo entre as neuroses dos pais e dos filhos. 

Segundo Dolto até a terceira geração da família, o sofrimento não verbalizado pode aparecer 

como sintoma. Em sua prática clínica dava muita importância ao ambiente familiar.  

  Para Dolto a diferença entre a psicanálise com adulto e criança é o fato de as crianças 

muito pequenas ainda não terem atravessado o Édipo, as pulsões orais e anais. Seu trabalho 

consistia em entender a relação mãe-filho e pai-filho, investigar o desenvolvimento motor, a 

linguagem verbal, sua autonomia e seu desejo. E ainda, dava importância ao fato da criança 

reconhecer seu sofrimento e pedir ajuda.  

  Segundo Dolto, o trabalho do psicanalista é verbalizar a verdade dos desejos 

inconscientes ao paciente. Diferente do atendimento com adultos, com crianças o psicanalista 

tem que observar e colocar em palavras as suas angustias, o que ela sente e faz. Utilizava a 

fala, o desenho e a modelagem como técnica. Ela não interpretava os desenhos pedia que as 

crianças falassem sobre eles:  

 

... “Onde você estaria, se estivesse no desenho?” Tratava-se, então, para ela de fazer 

a criança falar na análise, dando mais prioridade ao trabalho associativo. A criança 

podia tudo, mas não fazer tudo: “Você vai dizer em palavras, nos desenhos ou na 

modelagem tudo o que pensar ou sentir enquanto estiver aqui, mesmo as coisas que, 

com outras pessoas, você sabe ou acha que não convém dizer.” (COSTA, 2010, p. 

74)  
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  Enquanto essa conversa acontece o analista deve escutar, observar sem deixar que 

escape os lapsos, erros e expressões. Deve estar atento à história genealógica da criança e aos 

não-ditos e censurados.  

  Não existia idade mínima para iniciar uma analise, Dolto atendeu crianças de meses e 

nesses casos ela ouvia a mãe e dirigia ao bebê cada significante religando os sintomas à 

linguagem da mãe. 

  Outra questão muito importante que Dolto nos trás é sobre o pagamento das sessões. 

Para que a criança se posicione como sujeito desejante e responsável por suas dificuldades, 

ela introduz o pagamento simbólico, representados por pedrinhas, pedaços de papel, selos, 

com isso era demarcar o registro do tratamento.   

 

2.6. Jacques Lacan 

 

  Passaremos a partir desde momento às contribuições de Jacques Lacan
13

 para a 

psicanálise com crianças, que segundo Terezinha Costa (2010), emergem a partir da sua 

releitura de Freud, resgatando de uma maneira inovadora o sujeito do inconsciente. Para isso 

Lacan recorreu aos conceitos de linguística de Saussure
14

 e a saberes como a lógica e a 

topologia. Esse retorno a Freud através de Saussure faz Lacan repensar também tais 

pressupostos porque estes não levam em conta o sujeito. Em Saussure, a linguagem preexiste 

ao sujeito e nessa precedência, Lacan afirma: “a linguagem determinará que o sujeito se 

torne seu servo”. (LACAN, apud, COSTA, 2010, p. 58)  

  Nos anos 1950, Lacan afirmou em seu desenvolvimento sobre o inconsciente que “o 

inconsciente está estruturado como a linguagem”. (LACAN, apud, COSTA, 2010, p. 59). 

Ainda em seu artigo Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise afirma que Anna 

Freud e Klein reduziram o tratamento a uma relação imaginária. Essa redução da análise 

somente ao imaginário, segundo Lacan, conduzi-la-ia a uma ficção que levaria o sujeito a se 

identificar com o analista.  

                                                           
13

 Psiquiatra e psicanalista francês. Nasceu em Paris em 1900. Iniciou sua análise didática em 1932, com 

Rudolph Leowenstein, duraram seis anos e meio. Em 1936 apresentou sua teoria sobre o estádio no espelho na 

IPA. Fez parte da Sociedade Francesa de Psicanálise (SFP). Em 1964 fundou a École Freudienne de Paris (EFP). 

Fundou a coleção “Champ Freudien”, em 1965 e publicou os Escritos em 1966. Dirigiu na Universidade de Paris 

– VIII Um ensino do “Campo freudiano”. Morreu em 1981. 
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 Linguista e filosofo. Nasceu em 1857 na Suíça. Em 1874 ingressou na Sociedade Linguística de Paris. Entre 

1907 e 1910 ministrou cursos na Universidade de Genebra sobre linguística. Morreu em 1913. 
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  A fala é uma especificidade do ser humano e é uma expressão da linguagem. Para 

Lacan, “a função de comunicação, cujo princípio é a intersubjetividade, é secundária diante 

de outra função da língua que é a evocação.” (COSTA, 2010, p. 61). O ser humano se 

comunica pela linguagem, mas ela não se reduz à comunicação.  

  Teresinha Costa nos trás a tripartição lacaniana de RSI - Real, Simbólico, Imaginário 

para que possamos entender melhor esta questão.  

 

O imaginário do animal é pleno, sem brechas, o animal já nasce com um saber sobre 

a sexualidade, mas falta-lhe o inconsciente, furo real no imaginário que o simbólico 

não consegue de todo suprir. Ao contrário dos animais, o imaginário do sujeito 

apresenta uma falta originária, há um falta de saber sobre a sexualidade e é o 

simbólico, o Outro, que virá para tentar preencher essa falta que é constituinte de sua 

própria estrutura. (COSTA, 2010, p. 62)  
 

 

  O sujeito não nasce pronto, o sujeito do inconsciente nasce no campo do Outro. Sua 

constituição acontece com a fala que passa pela linguagem. O grito do bebê é uma descarga 

que o Outro transforma em demanda. Os sons produzidos pelas  crianças são puro gozo
15

 

que a criança também pode produzir em resposta a demanda da mãe. Essa linguagem de gozo 

é a lalíngua:  

 

... primeira fala do ser falante. Se a língua é condição do inconsciente, lalíngua é a 

língua particular e única para cada ser falante. Ela sobrevém para ser por meio de 

cortes, escansões, pontuações, que instauram para sempre o equívoco. Lalíngua é a 

língua do inconsciente de cada um, ela estrutura o falasser, e constitui o substrato no 

qual o sujeito estrutura as suas experiências. (COSTA, 2010, p. 63)  
 

 

  Lacan enfatiza a constituição do sujeito pela linguagem na qual a demanda se articula. 

Ele introduz esse terceiro elemento entre a necessidade e desejo de Freud. O real passa a 

simbólico pela intervenção do Outro que introduz a demanda de amor na criança. Esta tenta se 

localizar como sujeito se dirigindo ao Outro: “o que quer de mim?”. A primeira pessoa a que 

o bebê dirige essa pergunta é a mãe.   

  A relação simbiótica entre mãe e criança, em Lacan, não se sustenta e um terceiro 

elemento é introduzido entre eles, o falo. Ele ainda recupera a importância da função do pai 

para a psicanálise, a função do mesmo é simbólica – dá seu nome e com esse ato encarna a 

Lei.  

                                                           
15

  O gozo está ligado à busca da coisa perdida que falta no lugar do Outro, a busca pelo objeto faltante. Essa 

busca causa sofrimento, mas um sofrimento que não cessa a busca por essa satisfação que nunca será completa. 

Essa falta é do significante do falo. O gozo do neurótico está no tratado com o Outro, já para o histérico o gozo 

se põe a partir do desdobramento de seu desejo insatisfeito. 
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  Costa (2010) diz que Lacan crítica o termo “carência paterna”, não importa se o pai é 

ou não presente na família. E essa ausência não significa a ausência do complexo de Édipo. 

Segundo Antonio Quinet
16

 (2015) em Édipo ao pé da letra, Lacan (1958) resume o Édipo 

freudiano como uma metáfora paterna, reduzindo a operação significante à inscrição do 

Nome-do-pai no lugar do Outro.   

 

Dentro da estrutura familiar, o Nome-do-pai, como “pai simbólico”, se distingue do 

genitor, com pai da realidade (ou pai real. como Lacan o chamava nos anos 1950), 

que é o pai imaginário. O Nome-do-pai está no discurso da mãe, é para onde aponta 

o seu desejo. O desejo da mãe pode apontar para o genitor da criança, mas não 

necessariamente. O Nome-do-pai (NP) é um significante e não uma pessoa. 

(QUINET, 2015, p. 38)  
 

 

  O Nome-do-pai está presente no segundo tempo lógico do Édipo, que corresponde ao 

inicio da simbolização.  Essa simbolização é marcada pela entrada da criança na linguagem. 

Freud (1920) descreve esse momento em Além do princípio do prazer, com o jogo do carretel, 

que a criança exercita o desaparecimento e aparecimento da mãe, com enunciação de 

fonemas. A mãe passa de objeto primevo ao de signo. Nessa operação simbólica é necessária 

a intervenção de um terceiro. 

 

É aí que aparece a instância paterna como metáfora do pai, quer dizer, aquilo no 

discurso da mãe que representa o pai: o Nome-do-pai, significando para a criança 

que o desejo da mãe se encontra em outro lugar e que ela, por sua vez, também 

submetida a uma lei. (QUINET, 2015, p. 41)  
 

 

   A função simbólica do Nome-do-pai é metaforizar o lugar de ausência da mãe, 

enquanto que, a função significante é inscreve-se no Outro. A posição exercida pela criança 

como falo da mãe é destruída ou recalcada. Esse falo como objeto imaginário do desejo mãe 

passa ao nível de desejo do Outro. 

   Lacan aborda a criança sobe o ângulo da verdade, estabelece diferença entre sintoma e 

objeto. Segundo Lacan, em Notas sobre a criança (1969):  

 

O sintoma – esse é o dado fundamental da experiência analítica – define-se, 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 a 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. (LACAN, 2003, p. 369)  

                                                           
16

 Psicanalista, formou em medicina especializou-se em psiquiatria na UFRJ. Foi professor assistente do 

Departamento de Psicanálise da Universidade Paris VIII (Vincennes) e doutorado na mesma. Escreveu artigos 

para periódicos de diversos países e colaborou nas versões brasileiras de várias obras de Jacques Lacan. 
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  O sintoma da criança é resposta ao sintoma da família. Devendo o mesmo ser 

submetido a duas situações, a verdade do casal parental ou à subjetividade da mãe. No 

primeiro caso, operou a metáfora paterna e no segundo, como correlata de uma fantasia. Para 

ele:  

 

A distância entre a identificação com o ideal do eu e o papel assumido pelo desejo 

da mãe, quando não tem mediação (aquela que é normalmente assegurada pela 

função do pai), deixa a criança exposta a todas as capturas fantasísticas. Ela se torna 

o “objeto” da mãe e não mais tem outra função senão a de revelar a verdade desse 

objeto. (LACAN, 2003, p. 369) 
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3 – TERCEIRO CAPÍTULO – A CLÍNICA COM CRIANÇAS  
 

  Maria Helena Martinho (2005) em seu artigo A clínica do infantil: estrutura e gozo 

ressalta que há uma diferença fundamental entre a clínica do infantil e a clínica da infância, na 

qual, a primeira se faz na divisão do sujeito e o significante e o gozo e o real, a segunda tem 

como base a perspectiva desenvolvimentista.  

  Há várias teorias evolutivas da criança, incluindo a teoria genética de Jean Piaget
17

 que 

propõem o desenvolvimento da criança em níveis funcionais que obedecem a aquisições e o 

desenvolvimento psíquico da criança ocorre progressivamente através da interação com o 

meio.  

  Freud (1905) tentou distinguir a infância do infantil, no texto Os três ensaios sobre a 

sexualidade, e propõe uma clínica que poderíamos chamar de clínica do infantil. Ou seja, ele 

considera, a partir de sua teoria da sexualidade, que a sexualidade do ser humano é sempre 

infantil, adulto ou não. A respeito desse ponto específico, clinicamente falando não há 

diferença entre uma análise com crianças e uma análise com adultos.  

 

Freud identificou sob várias formas o gozo na infância dos adultos neuróticos que 

analisava e, a rigor, sustentou que esses adultos permaneciam no gozo infantil. A 

sexualidade do falante, chega a concluir, é infantil não porque ocorra na infância, 

como período etário ou temporal do desenvolvimento psicossexual, mas porque sua 

estrutura é infantil. (ELIA, 2005, p. 15)   
 
  

  Lacan (1964) pontua em seu texto “A pulsão parcial e seu circuito” que a sexualidade 

acontece tão cedo e passa tão depressa que não tomamos reconhecimento de sua 

representação. Freud (1905) apresenta sua teoria baseada na organização lógica que são as 

fases da organização libidinal, mas vários de seus discípulos, como pudemos observar no 

capitulo anterior, acabaram contribuindo para que a psicanálise se confundisse com a 

psicologia evolutiva. Quanto a isso, Martinho (2005, p. 59), diz que “O infantil ultrapassa a 

infância e não corresponde à experiência de criança.” E Lacan no Seminário 11 corrobora 

com a ideia de Freud, dizendo “que em relação à instância da sexualidade, todos os sujeitos 

estão em igualdade, desde a criança até o adulto”. (p.167)  

  Em Freud (1905) as fases de desenvolvimento não são ocorrências biológicas que se 

desenrolam naturalmente, são estruturas complexas, são essencialmente ordenadas pelo 

                                                           
17

 Nasceu em agosto de 1896, na Suíça. Psicólogo e Filosofo. Em 1919, foi convidado a trabalhar no laboratório 
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28 
 

Édipo. Coube a Lacan organizar e formalizar a suposição de Freud no seu Seminário 11. 

Lacan se refere às organizações libidinais como sistematizadoras da angústia de castração e 

não como referência á maturação.   

 

A descrição dos estágios, formadores da libido, não deve ser referida a uma pseudo-

maturação natural, que permanece sempre opaca. Os estágios se organizam em torno 

da angústia de castração. O fato copulatório da introdução da sexualidade é 

traumatizante – aí está um fisgamento de vulto – e tem uma função organizadora 

para o desenvolvimento. A angústia de castração é como um fio que perfura todas as 

etapas do desenvolvimento. Ela orienta as relações que são anteriores à sua aparição 

propriamente dita – desmame, disciplina anal etc. Ela cristaliza cada um desses 

momentos numa dialética que tem por centro um mau encontro. Se os estágios são 

consistentes, é em função de seu registro possível em termos de mau encontro. 

(LACAN, 1964, p. 65)  
 

 

  Lacan (1958) no texto “A significação do falo” nos Escritos repensa as fases libidinais 

em relação com o que denomina de Outro
18

, com “O” maiúsculo que se diferencia de “o” 

minúsculo.  

  O sujeito da psicanálise só pode se constituir na entrada em ordem social a partir de 

sua família. Sem isso ele não se tornará um ser humano muito menos conseguirá se manter 

vivo. Elia
19

 (2005) diz, no seu artigo “Desenvolvimento, estrutura e gozo”, que: 

 

O sujeito, que não nasce nem se desenvolve, é um efeito do significante, é sujeito do 

inconsciente, corresponde estritamente ao campo do que não é somático nem 

orgânico na experiência do falante, é inter-legível, ou seja, pode ser lido nas 

entrelinhas de sua fala,o que faz com que inteligível, desde que se estabeleça um 

dispositivo para isso. Sujeito e estrutura são categorias coextensivas, sendo possível 

até mesmo dizer que o sujeito é uma estrutura no sentido estrito do termo. (ELIA, 

2005, p. 13)   
 

 

  Segundo Luciano Elia (2010), em “O conceito de sujeito”, Freud denomina essa 

dependência de desamparo, enquanto que Lacan denomina de Outro. O Outro, que Lacan 

propõe não é somente o adulto responsável por inserir o bebê no mundo social e cultural, que 

Freud propõe na sua teoria do desamparo, mas sim, uma estrutura significante, que leva até o 
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bebê um acervo de marcas simbólicas e materiais. Temos então, o Outro como campo, lugar a 

partir do qual se tem o objeto. Esse objeto é o outro, com “o” minúsculo.  

  Sem o atendimento às suas necessidades o bebê morre. O choro do bebê por sua 

necessidade de se alimentar, faz com que alguém traga até ele o objeto de sua necessidade. O 

objeto trazido é diferente do fato de alguém trazer. Com isso, Lacan introduz um terceiro 

nível intermediário, chamado de demanda.  

 

A demanda é um plano de maior importância porque situa o desdobramento de que 

falamos no campo da alteridade, o Outro diante do qual a criança se situa. Se ela 

visa o leite, como animal mamífero, ela o recebe de alguém que a introduz no campo 

da linguagem (...). Isso faz com a criança passe a não mais visar exclusivamente o 

leite (...) mas ela é instada a querer a presença daquele que, como tal, lhe trouxe o 

objeto. A criança passa a querer a coisa trazida e aquele que a trouxe. (ELIA, 2010 

p. 51-52)   
 

 

  Na demanda, o sujeito se dirige ao Outro e é movido por uma força em direção ao 

objeto. Não é concebível demanda sem a intervenção do desejo. Toda demanda provoca no 

Outro uma resposta invertida, Martinho nos apresenta o seguinte exemplo: “a demanda de ser 

alimentado com a demanda de se deixar alimentar.” (2005, p. 64) Há sempre essa 

ambivalência nas demandas, porque o sujeito quer sempre satisfazê-la para que algo seja 

preservado: o desejo. Segundo Elia (2010, p. 68-69), o desejo é articulado no inconsciente, 

mas não pode ser articulado pelo sujeito, não pode ser reduzido ao plano dos significantes. O 

desejo é centro das demandas, o significado, que é interpretado e localizado pelo significante 

que não pudesse dizer o que ele é, mas sim um significado que fará com que seja sua própria 

interpretação.   

  Lacan no Seminário 11, no texto sobre A transferência e a pulsão diz que não há 

passagem automática de uma pulsão a outra, o Outro sempre vai interferir, para que ela 

ocorra.  

 

A passagem da pulsão oral à pulsão anal não se produz por um processo de 

maturação, mas pela intervenção de algo que não é do campo da pulsão – pela 

intervenção, o reviramento, da demanda do Outro. (LACAN, 1964, p. 171) 
 

 

  No seu texto Os instintos e suas vicissitudes (1915), Freud se refere à pulsão como 

uma força constante, a qual não tem momento e intensidade certa.  Além disso, como a pulsão 

ocorre dentro do organismo não tem como fugir dela. Ele caracteriza a pulsão como uma 

necessidade e somente a satisfação eliminaria a necessidade. Freud faz referencia a dois 

destinos da pulsão: reversão em seu oposto e o retorno em direção o próprio eu. Com isso, 
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estrutura a pulsão em três tempos que indicam que a finalidade da pulsão não é atingir o 

objeto, mas sim contorná-lo. Lacan sobre isso diz:  

 

Se a pulsão pode ser satisfeita sem ter atingido aquilo que, em relação a uma 

totalização biológica da função, seria a satisfação ao seu fim de reprodução, é que 

ela é pulsão parcial, e que seu alvo não é outra coisa senão esse retorno em circuito. 

(LACAN, 1964, p. 170)   

 

 

  A análise com criança tem um aspecto fundamental que deve ser levado em 

consideração: que a criança é um sujeito do inconsciente e, portanto analisante. Nem todas as 

crianças que chegam ao analista tem uma demanda de análise. Elas diferentes dos adultos, que 

chegam a análise porque estão infelizes ou querem resolver suas questões, chegam trazidas 

pelos responsáveis com inúmeras queixas. Essas queixas e incômodos são dos pais e não das 

crianças. Segundo Quinet (1991), em seu livro As 4 + 1 condições de análise, cabe ao analista 

decidir dar inicio a uma análise a partir da demanda de alguém. O papel do analista é implicar 

essa criança na análise identificando suas próprias queixas e demanda, ligando-a a sua pessoa.  

 

Já que a psicanálise dá a criança o estatuto de sujeito, tem-se, como decorrência, a 

afirmação de Lacan de que somos sempre responsáveis por essa posição de sujeito. 

O analista, pois, quando está diante de uma criança deve levá-la a se responsabilizar 

como sujeito, isto é, qual é a participação dessa criança em tudo isso que está 

acontecendo? (MEIRA, 2013, p. 50)   
 

   

  A criança se utilizará de jogos e brincadeiras em seu discurso, os quais tem função de 

linguagem. Freud (1908[1907]) no texto Escritores criativos e devaneios, diz que o brincar da 

criança é o fantasiar do adulto, “o brincar é determinado por desejos” (p. 137). Segundo 

Liliana Marlene da Silva Alves
20

, no seu artigo Sobre a entrada em análise com crianças 

(2007), nesse texto Freud emprega uma atenção especial, quando afirma que tais brincadeira e 

jogos formam a atividade favorita, das crianças, pela qual elas se conectam entre os objetos 

imaginários e os reais, e se articulam ao mundo dos adultos.  

  Utilizaremos um caso clínico descrito por Yolanda Mourão Meira
21

 no seu livro As 

estruturas clínicas e a criança. O caso de Lia exemplificará vários conceitos já abordados 

nesse trabalho. Além de nos mostrar o tempo de análise com criança.  
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  “Lia chega à análise com a queixa dos pais a respeito de uma masturbação excessiva: 

ela fica com as perninhas apertadas, absorta, até quando é surpreendida por alguém.  

  Mostra, desde o início, ser uma menina dotada de muitos recursos, muito esperta e 

sensível. Parece mais uma “piveta”. De cabelos curtos, sempre de short (critica muito as 

saias), movimenta-se com muita agilidade, e se expressa com grande facilidade.  

  No início da análise, quando tinha quatro anos, só entrava com a mãe. Criticava 

muito a analista, que usa saia com frequência, e dizia que saia mostra a “perereca” (genital 

feminino). Ela dizia não gostar de brincadeiras de mulher, e que queria é ser homem e ter 

“bililiu” (pênis).  

  Após um tempo de análise, a mãe pôde ficar na sala ao lado, de porta aberta, 

enquanto Lia pintava. Nessa época manifestava muito desdém pelas mulheres, pelas bonecas-

mulheres, que eram jogadas longe. Tinha muito medo de um leão. Brincava com os outros 

animais. Mas o leão era evitado.  

  A mãe foi ficando mais distante, enquanto ela trazia seus segredos (conjugação 

tempo-espaço). Esses se referiam a uma série de palavras relacionadas à cocô, xixi, que dizia 

com grande prazer. Sua mãe e seu pai não gostavam e, na análise, ela podia falar deles. A 

presença da mãe foi “barrada”, e ela pôde ficar na sala de espera. 

  Até que um dia um fato curioso ocorreu. Inicialmente, ela fechou a porta,não 

permitindo que a analista entrasse. 

  - “Quem está aí?” – perguntou a analista? 

  - É o “rei-leão-homem” – respondeu. 

  Continuou tentando interceptar a entrada da analista, que acabou entrando, mas em 

circunstâncias bastantes “desfavoráveis”. Os animais foram distribuídos por ela: mais de 

vinte para ela e três para a analista. Mencionando a desigualdade, a analista ganhou um 

jacaré. Esse, porém havia perdido o rabo, depois que Lia tentou virar o rabo de um lado, de 

outro, dizendo que agora ele não tinha mais rabo.  

  - Ah! Ele virou mulher, perdeu o rabo – disse a analista. 

  Lia continuou insistindo que ela era muito poderosa, que seus bichos também eram. 

Ela e sua mãe tinham um grande bililiu. À analista a perereca.  

  Depois de toda a ostentação de poder e grandiosidade, inesperadamente, quase que 

chorando, ela disse que lá na escola um ladrão havia roubado um carro. Não era o do seu 

pai, mas ela ficou com muito medo que fosse o seu carro. Queria ir embora da sessão a todo 

custo. (...) Aí ela pintou um ladrão imenso, o Aladdin, ao lado de um pequeno carro. O 
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Aladdin, misto de ladrãozinho e príncipe, poderia quebrar o vidro e roubar as coisas dentro 

do seu carro. 

  (...) Começou a brincar com o colar de pérolas da analista: podia dar um volta, duas, 

três, e até mesmo quatro. (...) 

  Após a sessão, Lia fez questão de mostrar a “mágica” do colar para a mãe. Esta 

comentou que a filha já usava vestidos e meia-calça quando ia para aniversários, ocasião em 

que fazia questão de se enfeitar. (...) 

  Paralelamente, foi fazendo nas sessões uma série de objetos que indicavam algo como 

uma construção do seu percurso pulsional. Inicialmente, pintou um carrinho de branco e o 

encheu de massinha branca. Depois, tomou um copo e o pintou de vermelho por dentro e 

verde por fora.  

  - Parece uma melancia – disse a analista. 

  - Ah! Meu avô come melancia, e está com um barrigão! 

  - E o que tem dentro do barrigão? – interrogou a analista. 

  - Tem outros barrigões que têm neném dentro. 

  (...) 

  Na sessão seguinte, continuou a sua construção: pintou um copinho marrom por 

dentro e preto por fora. Disse que era cocô. Na outra sessão, pintou outro copo de amarelo, 

dizendo tratar-se de xixi. Finalizou a série de copinhos pintando o último de vermelho por 

dentro. Parecia mais uma “perereca”.  

  (...) 

  Os últimos elementos da série, pires pintados de cor brilhante, metades jogadas como 

um disco, talvez atestem que “sua sorte já estava jogada ao vento”. (MEIRA, 2003, p. 174-

181) 

 

  Segundo Meira (2003), a mãe de Lia, sempre muito presente na vida dela, mostrava 

dificuldade de se afastar da filha. Chegando em certo momento da analise da filha dizer para a 

analista que tinha problema na área sexual. O sintoma da criança, como sabemos, pode ser 

resposta ao desejo da mãe. O pai, disse ter medo da filha se tornar homossexual. Lia não só 

respondia ao sintoma da mãe, como também ao do pai. Ficar sozinha na sala para a análise foi 

o primeiro corte de Lia para sair desse lugar.  

  Lia “não estava suportando a situação de perda, do ladrão que rouba, que castra, da 

perda imaginária que atribuía ao fato de ser mulher”. (MEIRA, 2003, p. 177). Com o 

decorrer das sessões ela intercala entre a grandiosidade fálica com situações menos poderosas. 
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Porém, ainda muito irritada com o fato ser mulher. As “voltas” com o cordão da analista: 

“que voltas seriam essa? Da pulsão em torno do objeto que é o vazio? Do colar – de 

significantes – que faz o vazio? Haveria aí a identificação com algo de feminino que inclui o 

vazio, e a falta?”. (MEIRA, 2003, p. 177). A identificação do objeto faz Lia querer que o 

cabelo cresça e também querer crescer.  

  Em suas últimas elaborações, Lia se diverte com a associação que faz sobre o avô que 

comia melancia e o neném que entrava na barriga. Inicia-se a construção, “a elaboração de 

teoria sexual infantil” (p. 178). Por meio dessa construção do objeto, ela percorre as fases 

libidinais (do oral ao anal, passa pelo uretral até o fálico).  

  A análise permitiu à Lia, a constituição do vazio e ao mesmo tempo emergiu as 

representações do objeto. Ainda, lhe possibilitou retomar a difícil caminhada da estrutura 

psíquica.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho de conclusão de curso teve como principal objetivo realizar uma 

pesquisa bibliográfica, com o objetivo de responder as inquietações vividas na clínica com 

crianças no SPA (Serviço de Psicologia Aplicada) do Centro Universitário UNIABEU. 

 No capítulo um abordamos a história da criança por Ariès, no primeiro capítulo de seu 

livro História Social da criança e da família. Percorremos junto com o autor a história da 

criança em obras de arte, onde destacamos nossa análise a partir do século X , no qual a 

criança era ilustrada como um adulto em miniatura, até o século XIX, quando surge Freud 

com a psicanálise e põe em cena a “criança freudiana” (MEIRA, 2013, p. 41), a criança que 

goza de múltiplas formas, a criança perversa-polimorfa.  

 Como base bibliográfica para o segundo capítulo foi escolhido Teresinha Costa (2010) 

Psicanálise com crianças, que aborda de maneira clara e suscita a história da psicanálise com 

crianças, desde o caso do Pequeno Hans (1909) até as considerações de Lacan. Observamos 

que inicialmente a análise com crianças era realizada por mulheres. E o caso Hans foi um 

marco na história, porque antes Freud não acreditava ser possível analisar uma criança.  

  Para concluirmos tal capitulo vimos as principais considerações de alguns teóricos. 

Vimos que para Anna Freud a criança não tem consciência da doença e que o analista tem 

ação pedagógica. Diferente de Anna Freud, Melanie Klein considera que a criança tem 

fantasia inconsciente da doença e acreditava não ser possível combinar trabalho analítico com 

educativo. Winnicott em sua teoria diz que a criança sabe inconscientemente o motivo de seu 

conflito, valorizava o encontro da criança com o analista e que para ser considerado analise os 

atendimentos deveriam acontecer cinco vezes por semana. A criança como sintoma da 

estrutura familiar, surge em Dolto. Ela como Klein, acreditava que não era possível combinar 

analise com educação e ainda, incluiu a posição parental em relação ao sintoma no 

tratamento. À Lacan coube a releitura de Freud, e resgatou o sujeito do inconsciente. Para tal 

feito recorreu aos conceitos de linguística de Saussure e a saberes como a lógica e a topologia. 

O terceiro capítulo teve por objetivo esclarecer a diferença entre a clinica do infantil e 

clinica da criança, para tal, nos baseamos na teoria lacaniana, fazendo uma análise desde 

Freud à Lacan. Está presente nesse capitulo a tentativa de Freud (1905) em distinguir a 

infância do infantil, chegando à conclusão que a clínica do infantil é a clínica do humano, 

independente de sua idade, já que considera que mesmo o adulto é infantil sexualmente e 

nesse ponto não há diferença entre a análise com criança e adultos. 
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Foi observado também que muitos dos discípulos  de Freud tentaram psicologizar as 

fases libidinais apresentadas  por Freud nos Três ensaios sobre a sexualidade (1905). Para 

Freud as fases libidinais não são acontecimentos cronológicos como na teoria 

desenvolvimentista de Piaget, são estruturas complexas essencialmente ordenadas pelo Édipo. 

Vimos também como se dá a constituição do sujeito e a importância do Outro para o sujeito 

do inconsciente.  

Concluímos o terceiro capitulo com a descrição de caso clínico de Meira (2013) para 

exemplificar a análise com criança. Corroborar com as teorias aqui apresentadas, visando 

diferenciar a clínica da criança que tem base desenvolvimentista da clínica do infantil que faz 

na divisão do sujeito. Diferente das psicologias a clínica psicanalítica trata a criança como um 

sujeito do inconsciente independente de sua idade cronológica.  
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