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RESUMO 

 

Lavrador, M.B. (2021). Não é mais um bebê? Impasses na clínica psicanalítica com crianças 

pequenas. (Dissertação de Mestrado). Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São 

Paulo. 

 

No presente trabalho, partimos de questionamentos suscitados por alguns atendimentos 

psicanalíticos de crianças que no início do tratamento tinham cerca de 2 anos, realizados pela 

pesquisadora. A partir destes casos, investigamos e sustentamos a hipótese de que alguns 

casos de crianças pequenas apresentam particularidades clínicas a se considerar, articuladas 

com gramáticas de sofrimento psíquico específicas que apontam para impasses na efetivação 

e elaboração de uma primeira separação entre criança e cuidador primordial. Como pensar 

essa separação no referencial da psicanálise lacaniana? A partir de um estudo teórico na 

produção de Freud e Lacan, bem como em trabalhos de psicanalistas pesquisadores de 

referência na área da psicanálise na primeira infância, formulamos que tais modalidades de 

sofrimento dizem respeito a impasses na transmissão da falta e da função paterna, em um 

tempo da constituição do sujeito anterior ao complexo de castração e à inscrição psíquica da 

operação de castração simbólica pela criança. Propusemos nomear esse tempo subjetivo de 

“tempo da criança pequena”, que marcaria uma passagem entre o descrito na literatura como 

tempo do bebê e o tempo da criança, de modo que tal primeira separação apontaria na 

realidade para algumas operações psíquicas e escansões temporais próprias desse momento, 

no qual a frustração imaginária e a dialética da frustração estariam no centro, para a criança. 

Propusemos três escansões temporais da frustração, discutindo como há mais de um impasse 

possível na travessia desse tempo psíquico. Para ler cada um deles, é importante considerar 

tanto a resposta do sujeito, quanto a posição dos agentes da função materna nesses casos, que 

encarnam o Outro para a criança. Destacamos, ainda, o Fort-Da como jogo fundamental nesse 

tempo da constituição, e importante operador a ser considerado na direção do tratamento 

nesses casos. Por fim, ressaltamos que só é possível considerar a frustração em articulação 

com a privação e a castração. Ainda que o registro imaginário esteja em evidência no tempo 

da criança pequena, e isso compareça na clínica, ele só pode ser lido e considerado uma vez 

que há inscrição da falta em sua dimensão real, e a dimensão simbólica da linguagem já está 

em jogo. O sujeito nesse tempo da constituição já está totalmente engajado na linguagem e no 

simbólico, e esse deve ser o norte do analista ao intervir nesses atendimentos. Discutiremos 

esses aspectos também a partir de três casos clínicos. 

 

 

Palavras-chave: Psicanálise; Criança Pequena; Primeira Infância; Clínica Psicanalítica; 

Constituição do Sujeito. 
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ABSTRACT 
 

Lavrador, M.B. (2021). Not a baby anymore? Impasses in psychoanalytic clinical practice 

with young children. (Master's dissertation). Instituto de Psicologia, Universidade de São 

Paulo, São Paulo 

 

The present work originated from questions raised during the researcher’s psychoanalytical 

practice with children who were approximately 2 years old at the start of treatment. Based on 

these cases, we investigated and supported the hypothesis that some cases present clinical 

particularities worthy of attention, which are articulated with specific grammars of psychic 

suffering. They point to impasses in the effectuation and elaboration of a first separation 

between child and primary caregiver. How can we think this separation in the framework of 

Lacanian psychoanalysis? From a theoretical study of Freud and Lacan's production and 

works by leading researchers in early childhood psychoanalysis, we formulated that such 

modalities of suffering are related to impasses in the transmission of the lack and the paternal 

function, at a time of the subject's constitution prior to the castration complex and the psychic 

inscription of the symbolic castration operation by the child. We proposed to name this 

subjective time "time of the young child" to mark a passage between what is described in the 

literature as the time of the baby and the time of the child. Such initial separation would point 

to psychic operations and temporal scansions characteristic of this moment, in which 

imaginary frustration and the dialectics of frustration are, respectively, the main modality of 

lack and main conflict surrounding it. We also proposed three temporal scansions of 

frustration, discussing how there is more than one possible impasse in the crossing of this 

psychic time. To read each of them, we must consider both the response of the subject and the 

position of the agents of the maternal function who embody the Other for the child. We also 

highlight the Fort-da as a fundamental game at this time of constitution and an important 

operator for the direction of treatment in these cases. Finally, we emphasize that frustration 

can only be considered in articulation with privation and castration. Although the imaginary 

register is in evidence in the time of the young child, and this appears in clinical practice, it 

can only be read and considered once the lack is inscribed in its real dimension and the 

symbolic dimension of language is present. The subject, at this time of constitution, is already 

fully engaged in language and the symbolic, and this should be the analyst's guide when 

intervening in these cases. We will also discuss these aspects based on three clinical cases. 

 

Keywords: Psychoanalysis; Young Child; Early Childhood; Psychoanalytic Clinical Practice; 

Constitution of the subject 



11 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................ 13 

INTRODUÇÃO........................................................................................................................16 

OBJETIVOS........................................................................................................................................ 25 

Objetivo Geral ................................................................................................................................. 25 

Objetivos Específicos ..................................................................................................................... 25 

MÉTODO ............................................................................................................................................ 26 

RESULTADOS .................................................................................................................................. 28 

PARTE I: SITUANDO UM CAMPO DE PESQUISA ............................................................ 28 

1. Caso Heitor: o menino que comia nada. .................................................................................. 28 

2. A clínica psicanalítica da primeira infância............................................................................ 33 

2.1. É possível uma psicanálise de crianças? O sujeito do inconsciente na criança, a 

temporalidade e o lugar dos pais no tratamento. .................................................................... 33 

2.2 Temporalidade na clínica de bebês e crianças: os paradoxos entre desenvolvimento e 

estrutura. ...................................................................................................................................... 36 

2.3 A clínica psicanalítica de bebês ......................................................................................... 43 

2.4 A clínica psicanalítica de crianças pequenas: na fronteira entre a clínica de bebês e a 

clínica de crianças ....................................................................................................................... 46 

PARTE II - A CRIANÇA PEQUENA: TEMPO DE PASSAGEM ........................................ 54 

3. Pulsão, linguagem e objeto: a construção de um corpo psíquico na primeira infância. ... 54 

4. A transmissão da falta na clínica de crianças pequenas. ....................................................... 70 

4.1. A transmissão da falta na constituição do sujeito: privação, frustração e castração .. 70 

4.2 A frustração como centro da (separação na) relação mãe-criança. ............................... 74 

4.2.1 Primeira escansão: a construção (da falta) do objeto como dom de amor. ............. 76 

4.2.2 Caso Heitor: uma leitura possível. ................................................................................. 83 

4.2.3 A Dialética da Frustração: ser ou não ser falo (segunda e terceira escansões) ..... 88 



12 

 

 

 

5. Os primeiros tempos da constituição do sujeito e a divisão subjetiva da demanda. ......... 95 

6. Fort-Da: um operador psíquico entre alienação e separação? ........................................... 108 

7. Caso Felipe: quem tem medo de comer? .............................................................................. 119 

7.1 Algumas considerações teóricas a partir do caso Felipe ............................................... 129 

8. Caso Caio: quem (não) quer o didi? ...................................................................................... 133 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................................... 148 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................................... 163 

 



13 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

Seria difícil, talvez impossível, localizar um único ponto de partida que marque o 

início das investigações realizadas nesse mestrado, uma vez que, como qualquer pesquisa em 

psicanálise, tais questões perpassam em suas muitas ressonâncias aspectos que me dizem 

respeito e nos quais me vejo diretamente implicada. 

Por sua vez, certamente os disparadores para a formulação dos problemas de pesquisa 

na forma como abordados na presente dissertação foram questionamentos suscitados por 

alguns casos que atendi, a partir do referencial psicanalítico, de crianças em sua primeira 

infância, em duas instituições de saúde – hospital pediátrico público e instituição de saúde 

mental privada – e em consultório particular. 

Foi no período de aprimoramento profissional em psicologia hospitalar em instituição 

pediátrica, realizado no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (ICr – HC – FMUSP), que atendi os primeiros desses 

casos disparadores, em enfermaria hospitalar: crianças pequenas que estavam recusando 

qualquer alimentação via oral, sem que isso encontrasse explicações dentro do campo médico. 

Em um dos casos, a recusa em se alimentar era em si a própria razão da internação, devido à 

hipoglicemia1 e ao risco de desnutrição da criança. 

Ainda que não houvesse qualquer explicação ou dita causa orgânica para tais 

sintomas, em ambos os casos o posicionamento da equipe médica diante dessas crianças que 

não comiam foi a realização de cirurgia de gastrostomia2, sem qualquer medida complementar 

como, por exemplo, um encaminhamento para seguimento psicológico ou mesmo 

fonoaudiológico. 

Se para os médicos e outros profissionais de saúde do hospital, o fato de não comer, no 

caso dessas crianças, era considerado do ponto de vista da necessidade do organismo, de 

modo a serem propostas, como solução, intervenções no corpo, para mim, o ato de não comer 

desses pequenos pacientes gerava enigma, levando-me a perguntar: como escutar o sujeito 

que se anunciava nessas bocas fechadas? Como ler essas recusas em se alimentar, nesse 

momento da vida? E como intervir a partir do referencial psicanalítico com essas crianças, de 

 
1 Diminuição da taxa de glicose no sangue, em relação aos valores normais. 
2 Procedimento cirúrgico que estabelece o “acesso à luz do estômago através da parede abdominal” (Santos et al, 

2011), permitindo a introdução de dieta diretamente no estômago do paciente, de modo a assegurar a nutrição 

adequada do organismo sem que a comida passe pela boca, faringe e esôfago, sendo uma alternativa em casos 

em que há um risco, ou impedimento, de alimentação pela via oral. 
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modo a levar em conta o sofrimento psíquico que ali se evidenciava e a dimensão subjetiva? 

Considerar o não comer como ato e não como fato marcava, assim, uma diferença entre a 

discursividade psicanalítica – da qual eu partia – e o discurso médico. Foi mobilizada por 

essas questões que produzi, então, a monografia de conclusão do aprimoramento.  

Vale destacar que ali já se insinuavam, ainda que indiretamente, indagações que algum 

tempo depois, ao longo desta pesquisa de mestrado, ganharam estatuto de questão, acerca de 

especificidades que me pareciam importantes nesses casos de crianças pequenas. Eram 

situações clínicas que levantavam aspectos a serem levados em conta diferentes dos desafios 

presentes em tantos outros casos de crianças, adolescentes e familiares atendidos durante 

aquele ano no hospital. Algo acerca da idade dos pacientes me parecia importante para pensar 

como ler os sintomas orais nesses casos e, talvez por essa ideia soar em um primeiro 

momento estranha aos conceitos psicanalíticos, não me detive tanto sobre ela. No decorrer 

desta pesquisa, pude precisar, conforme será demonstrado, tais particularidades como não 

sendo referentes a uma idade, mas a um tempo do sujeito.  

Finalizado o aprimoramento, segui trabalhando com o atendimento de crianças em sua 

primeira infância em outro contexto institucional: o Lugar de Vida – Centro de Educação 

Terapêutica, instituição atualmente privada, referência no tratamento e acompanhamento 

escolar de crianças e adolescentes com questões psíquicas diversas, incluindo psicopatologias 

graves, a partir de articulação entre Psicanálise e Educação. Nesse cenário, os 

questionamentos originados no trabalho monográfico se reatualizaram sob outros enfoques, 

diante de novos desafios suscitados pela clínica psicanalítica da primeira infância. 

Destaco, em particular, o caso de um menino de 2 anos e meio que chegou à 

instituição com quadro de desnutrição ocasionada por grave recusa alimentar de qualquer 

alimento. As dificuldades de manejo com as quais me defrontei ao longo da escuta dessa 

criança e sua família – que culminaram em uma interrupção, para mim abrupta e inesperada, 

do tratamento – trouxeram novamente à tona minhas perguntas acerca de como ler e intervir 

diante de uma recusa alimentar em uma criança de dois anos e me levaram à elaboração do 

projeto para ingresso no programa de mestrado em Psicologia Clínica. 

O desenrolar desta pesquisa de mestrado levou à formulação da hipótese de que, nesse 

e nos demais casos mencionados, para além do sintoma em si, estava em jogo, como principal 

conflito psíquico, uma dificuldade de efetivação de uma primeira separação psíquica entre 

mãe (ou cuidador primordial) e criança. Aposta-se, ainda, que as especificidades 
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transferenciais e dificuldades de manejo com os pais que ocasionaram a interrupção do 

tratamento no último caso mencionado, estariam diretamente articuladas a tal conflito. 

Vale ressaltar que segui, durante todo o período de produção da dissertação, atendendo 

crianças pequenas em consultório e no Lugar de Vida, e a clínica, em sua dimensão viva, 

trazia elementos que permitiam avançar nas leituras aqui realizadas. Pude constatar que tais 

impasses na separação também podiam ser pensados em casos de crianças que apresentavam 

outros sintomas, que não alimentares ou apenas alimentares, mas cujos desafios 

transferenciais e os conflitos psíquicos em jogo dialogavam com aqueles primeiros casos 

disparadores. 

Passei, então, a me perguntar: que separação, e que impasses, seriam esses? Como 

pensar os desafios comuns a esses casos? Tais aspectos apontariam para uma particularidade 

clínica a ser levada em conta na intervenção com alguns pacientes? Essas questões marcam 

nosso ponto de partida e enfoque de investigação neste trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

Conforme exposto em nossa Apresentação, a presente pesquisa se originou de 

indagações suscitadas por alguns encontros clínicos. Casos diferentes, em sua singularidade, 

mas que levantavam questões que dialogavam entre si, no que tange às transferências 

estabelecidas, à leitura do sofrimento em jogo, ao manejo e à intervenção, apontando para 

uma possível particularidade clínica. 

Como já mencionamos, um dos elementos comuns nos primeiros desses atendimentos 

eram sintomas ou manifestações de sofrimento psíquico que perpassavam o campo da 

alimentação e da pulsão oral. Outro, o fato de tratar-se de intervenções psicanalíticas com 

crianças em sua primeira infância, com cerca de 2 anos no início do trabalho.  

Por sua vez, havia outro elemento que se destacava nessas situações clínicas, 

relacionado em alguma medida com esse fator da idade, mas que não se reduzia a ele: a 

presença dos pais – na maior parte das vezes, das mães –, de alguma maneira, nas sessões 

com a criança, ou em parte delas. Ainda que tais sessões conjuntas entre pais e crianças 

fossem necessárias nesses atendimentos, por razões que explicitaremos no desenrolar desta 

dissertação, nelas nos defrontamos com desafios transferenciais específicos, que se 

diferenciavam das já tradicionais sessões de psicanálise pais-bebê. 

Ainda que a clínica psicanalítica com bebês siga sendo alvo de polêmicas e 

questionamentos dentro do campo da psicanálise lacaniana, contamos atualmente com uma 

extensa produção bibliográfica sobre o assunto, tanto no contexto brasileiro como no 

internacional. Nessa seara, psicanalistas de referência descrevem que a presença dos pais, ou 

dos adultos cuidadores de referência do bebê, na sessão ou cena clínica, seria uma 

especificidade desse trabalho. Catão (1995) ressalta ser necessário por parte do analista, 

nesses casos, “uma dupla atenção flutuante – escutar a mãe e ler o bebê – em simultâneo e 

alternadamente” (p. 75). 

A clínica com bebês envolve uma operação de leitura (Jerusalinsky, 2018) do que o 

bebê dá a ver, em seu corpo, gestos e manifestações que antecedem uma fala ou brincar 

próprios. Tais aspectos podem ser lidos no que tange ao laço com os outros que se ocupam de 

seus cuidados. Trata-se de uma escuta que considera a entrada na linguagem, no campo do 

Outro, e a construção de um corpo psíquico e dos circuitos pulsionais pelo bebê, o que só é 

possível no laço estabelecido com outros que venham a assumir o lugar de agentes da função 
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materna para ele. Bernardino (2004) ressalta, assim, que é a partir do psiquismo materno que 

o bebê forma seu psiquismo. Nesse percurso, há aspectos a se considerar tanto do lado de tais 

agentes, quanto do lado do bebê, como aprofundaremos no corpo deste trabalho. 

Dessa forma, a intervenção com bebês implica considerar algumas particularidades 

acerca da transferência com suas mães, uma vez que parte do trabalho ocorrerá, justamente, 

na direção de que elas possam vir a construir uma leitura sobre seus bebês, bem como na 

retomada ou construção de um laço com eles. 

Por vezes, é justamente por ocorrerem falhas no estabelecimento de um laço possível 

do bebê com esses outros, no que concerne à entrada no campo do Outro e da linguagem, que 

a intervenção psicanalítica com um bebê se inicia. Em casos de bebês que apresentam, mais 

especificamente, uma recusa inaugural ao laço, pesquisadores de referência na área discorrem 

sobre a importância de o analista levar em consideração a transferência de amor com as mães 

em sua intervenção (Laznik, 2021). São aspectos que dialogam, por sua vez, com 

considerações elaboradas por Kupfer e Lajonquière (2015) acerca do trabalho com pais de 

crianças autistas: nesses casos – nos quais a criança não responde desde o princípio ao 

investimento libidinal parental e os pais encontram-se muitas vezes em colapso narcísico 

frente ao filho –, o trabalho visaria a (re)construção de um narcisismo necessário para que os 

pais possam exercer um poder educativo que lhes é próprio diante da criança, propiciando sua 

constituição como sujeito. 

Portanto, a subjetividade materna e a transferência das mães comparecem de modo 

particular e fundamental na clínica de bebês, bem como em atendimentos de algumas crianças 

pequenas com entraves estruturais na constituição psíquica. Muitas vezes, o trabalho nessa 

clínica ocorre a partir da construção de uma certa parceria com a mãe ou agente da função 

materna, na transferência, permeada por um transitivismo (Bergès & Balbo, 2002) entre mãe e 

analista, o que, por sua vez, tem efeitos no (re)estabelecimento do transitivismo constitutivo 

entre mãe e bebê. Já do lado do bebê, poderíamos colocar em questão se há ou não há 

transferência com o analista, e de que ordem ela seria, embora certamente haja um trabalho no 

laço e um papel ativo do bebê em seu processo de subjetivação (Saboia, 2006). 

De outro lado, ao abordar uma clínica psicanalítica com crianças, importantes analistas 

discutem o lugar dos pais no tratamento. Ainda que haja diferenças nas perspectivas de 

diferentes autores acerca desse assunto, é comum, no campo da psicanálise lacaniana, que se 

aborde o problema considerando que a escuta da criança e a escuta de pais pode ocorrer em 
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separado – no que tange à cena clínica. Ou seja, podemos ler, na obra de diferentes autores, a 

indicação implícita ou explícita de que o analista realize, quando uma criança chega para a 

análise, algumas entrevistas preliminares com os pais e outras apenas com a criança.  

Na realidade, o fundamental não seria essa separação física entre pais e crianças, mas a 

diferenciação da demanda – dos pais e da criança –, considerando que há uma diferença entre 

o sintoma que os pais localizam na criança, e do qual se queixam, que consistiria na demanda 

dos pais ao procurarem um tratamento para seus filhos, e o sintoma ou demanda que a criança 

pode vir a construir e endereçar a um espaço analítico (Faria, 2016). 

Por sua vez, nos casos sobre os quais procuramos nos debruçar nesta pesquisa, as 

crianças apresentaram – já no início ou em determinado momento do trabalho, como efeito do 

tratamento – possibilidades de se sustentar como sujeito e recursos para se dizer diferentes 

dos que são possíveis para um bebê ou para os que se encontram em condição de infans: 

princípios de fala ou vocalização, e princípios de um brincar simbólico-imaginário. 

Construções que apontavam já para uma representação e que permitiam pensar no 

estabelecimento de uma transferência da criança com o analista diferente da transferência de 

seus pais, bem como na possível construção de uma demanda própria de trabalho pela criança.  

Dessa forma, nas sessões pais-criança nesses casos, era possível localizar em alguns 

momentos pelo menos já dois sujeitos na cena, e duas transferências com o analista: da 

criança e da mãe. Ou seja: ficava em evidência essa diferença de demandas destacada por 

Faria (2016), mas a ser manejada em uma sessão conjunta. 

Além disso, eram casos cuja gramática de sofrimento psíquico em jogo e eventuais 

sintomas construídos pela criança não apontavam para entraves concernentes ao tempo de 

entrada na linguagem e estabelecimento dos circuitos pulsionais. Tratava-se de crianças que 

davam mostras de estarem na linguagem, e de terem um corpo marcado, atravessado por esta. 

Corpo erógeno. Ainda que apresentassem por vezes impasses e sintomas que resvalavam 

nesse corpo e na sua organização, ou afetavam o campo da fala. 

O desdobrar de nossa pesquisa levou à construção da hipótese de que nesses 

atendimentos estavam em jogo impasses – de diferentes ordens – numa primeira separação 

entre criança e mãe, ou agente da função materna. Não se tratava, então, de casos nos quais a 

existência em si de um laço entre sujeito e Outro estava em risco, mas sim, nos quais se 

articulavam gramáticas de sofrimento psíquico concernentes a dificuldades de efetivar uma 



19 

 

 

 

primeira separação psíquica, nessa relação inicial e constitutiva da criança pequena com seu 

cuidador primordial. 

Assim, circunscrevemos, como objetivo de nossa pesquisa, investigar que (não) 

separação seria essa que esses pequenos pacientes anunciavam, via sintomas e manifestações 

de sofrimento psíquico, e localizar alguns possíveis impasses encontrados em sua efetivação 

no percurso de constituição do sujeito.  

O sintoma alimentar mostrou-se, no decorrer de nossa investigação, como resposta 

comum de crianças pequenas, frente a impasses nessa separação. Diversos autores, como 

Almeida (2016), Crespin (2016), Gusmão (2016), Petri (2008), Szejer (2016), dentre outros, 

apontam a anorexia e/ou outros sintomas alimentares como frequentes em bebês e crianças 

pequenas. Esses pesquisadores também se alinham, com algumas pequenas diferenças de 

formulação, na leitura de que tais sintomas funcionariam recorrentemente como uma forma de 

anunciar um enrosco relativo à (não) ocorrência de uma primeira separação entre criança e 

cuidadores que ocupam para ela o lugar materno, ou, no referencial da psicanálise lacaniana, 

realizam para ela a função materna. 

Outro ponto comum entre os autores mencionados era o apontamento de tais sintomas 

como respostas a um excesso materno (Crespin, 2016), ou a um excesso de gozo do Outro 

(Petri, 2008). Portanto, tais entraves na separação implicariam também um entrave em uma 

operação psíquica que teria função de barrar esse excesso. São aspectos que dialogavam com 

os dados clínicos dos casos disparadores desta dissertação, e que procuramos considerar em 

nossas investigações. 

Apostávamos, assim, que os desafios transferenciais que mencionamos – no que tangia 

à presença das mães nos atendimentos com a criança – se articulavam diretamente com as 

particularidades envolvidas nos impasses e gramáticas de sofrimento que se engendravam 

nessas situações clínicas particulares. Procuramos, a partir disso, construir uma leitura acerca 

dessa problemática clínica que permitisse, também, discutir o manejo e a direção de 

tratamento nesses casos. 

Como entender tal separação psíquica a partir do referencial da psicanálise lacaniana, 

do qual partíamos? Para desvelar essa questão realizamos um retorno a alguns textos 

fundamentais de Freud e Lacan, bem como de importantes psicanalistas pesquisadores da 

clínica na primeira infância, construindo algumas hipóteses de leitura acerca de tal 

problemática teórico-clínica, que expomos no decorrer da presente dissertação. 
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Após essas considerações introdutórias e apresentação dos nossos objetivos e método, 

iniciamos a exposição de nossos resultados no Capítulo 1, com um recorte de caso clínico – 

caso Heitor – que opera, justamente pelo que deixou em aberto, como disparador das questões 

de pesquisa que aqui trabalhamos. Trata-se de um atendimento que apresentou impasses de 

manejo e no qual ocorreu uma interrupção do tratamento, por decisão dos pais, bem no 

momento no qual a criança começava a se reposicionar e ocorria um apaziguamento de sua 

angústia e sofrimento psíquico inicial.  

Assim como o caso Dora – muitas vezes considerado no campo psicanalítico como um 

caso de fracasso justamente pela interrupção também abrupta do tratamento, por decisão da 

paciente – operou para Freud como disparador para o desdobramento de considerações 

teóricas e metapsicológicas cruciais acerca de um dos conceitos fundamentais da psicanálise – 

a transferência –, consideramos que o caso Heitor mobilizou questões fundamentais 

exatamente pelo que deixou de furo, de marca de real, proporcionando um movimento de 

revisão e, posteriormente, de construção teórica. 

Em seguida, no Capítulo 2, procuramos delimitar o campo no qual se insere esta 

pesquisa, a partir de uma revisão teórica realizada na obra de psicanalistas pesquisadores de 

referência no campo da primeira infância. Perpassamos polêmicas e paradoxos importantes de 

se considerar nesse campo, de modo a destacar particularidades que julgamos fundamentais 

na clínica psicanalítica de crianças e de bebês.  

No item 2.4, delineiam-se nossas primeiras hipóteses de leitura da separação a que nos 

referimos neste trabalho, bem como a proposição de uma nomeação possível para a clínica 

que investigamos, em sua especificidade: clínica da criança pequena, na fronteira entre a 

clínica de bebês e clínica da criança. Tal delimitação temporal diria respeito não a uma 

cronologia, mas a um tempo do sujeito, no qual estaria em jogo justamente uma passagem de 

um tempo do bebê para um tempo da criança. 

Formulamos, então, que se trataria de um tempo da constituição subjetiva, no qual 

estaria em marcha a delimitação de uma separação entre sujeito e Outro, de modo que os 

impasses em jogo nos casos que investigamos seriam justamente relativos à (não) efetivação 

dessa separação, o que se articularia diretamente com os desafios transferenciais desses 

atendimentos. 

Acrescentamos, ainda, a hipótese de que tais aspectos diriam respeito a impasses na 

transmissão da falta e da função paterna nesse tempo da constituição, anterior em termos 
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lógicos à entrada no Édipo freudiano, e no qual a frustração imaginária e a dialética da 

frustração estariam no centro, como forma de a criança se haver com a questão da falta. 

Ao longo da Parte II deste trabalho, desenvolvemos, verificamos e aprofundamos 

essas hipóteses formuladas ao final do Capítulo 2, de modo a construir as bases teóricas que 

ancoram nossa proposta de um tempo da criança pequena, a partir de um retorno às obras de 

Lacan e de Freud. Para tal, procuramos lançar luz a alguns pontos da teoria lacaniana de 

constituição do sujeito, enfocando os tempos iniciais de tal constituição, na direção de 

circunscrever essa separação psíquica que investigamos e discutir possíveis e diferentes 

impasses que aí podem se configurar. Assim, colocamos no decorrer dessa segunda parte do 

trabalho uma lente de aumento em algumas operações psíquicas constitutivas, logicamente 

anteriores ao complexo de castração propriamente dito, na direção de formular hipóteses 

teóricas e construir indicações clínicas acerca da direção de tratamento diante desses casos. 

Consideramos, portanto, essa Parte II como fundamental para nossos Resultados na 

presente dissertação, além de ser aquela que delineia uma contribuição original no que 

concerne aos impasses clínicos que aqui recortamos: a partir de uma leitura aprofundada do 

texto lacaniano, intentamos destacar algumas operações psíquicas e tempos da constituição do 

sujeito pouco aprofundados nas bibliografias inicialmente pesquisadas e, posteriormente, 

realizar uma articulação entre essa teoria e alguns casos clínicos atendidos pela pesquisadora. 

Ao lançar luz sobre esses tempos e operações, a partir de um retorno à obra de Lacan, 

pudemos precisar alguns aspectos teóricos e chegar a conclusões que marcam diferenças e 

acréscimos em relação às leituras dos autores de referência nos quais nos embasamos no 

Capítulo 2, que, ainda que mencionem tais tempos, não se propõem a aprofundá-los. 

Iniciamos esse percurso no Capítulo 3, realizando uma revisão cuidadosa das 

considerações de Freud e Lacan acerca do conceito de pulsão, de modo a discutir o lugar do 

corpo na clínica de bebês e crianças pequenas, e a construção de um corpo psíquico e 

organização dos circuitos pulsionais em articulação com a constituição do sujeito. 

Explicitamos, assim, algumas operações psíquicas que diriam respeito a um tempo anterior ao 

da criança pequena, o tempo do bebê, no qual estaria em jogo o estabelecimento dos circuitos 

pulsionais como decorrentes da constituição de um primeiro laço com o Outro e da entrada na 

linguagem, bem como uma primeira inscrição da falta estrutural. 

A partir de tal demarcação, realizamos também algumas considerações relativas ao 

diagnóstico diferencial nos casos que pesquisamos: mostramos que a problemática em jogo 
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em tais casos difere do autismo, uma vez que se trata de atendimentos que concernem a uma 

conflitiva na qual a falta estrutural já está em jogo, e a entrada na linguagem e o 

estabelecimento dos circuitos pulsionais se deu.  

Ainda no Capítulo 3, procuramos discutir também a recorrência de sintomas 

alimentares como resposta do sujeito em casos que apresentam impasses na separação como 

circunscrevemos aqui, na direção de considerar os dados que a clínica e a literatura nos 

apontam acerca da frequência de tais sintomas nesses casos, sem nos reduzir a explicações 

desenvolvimentistas. O conceito de pulsão, tal como é concebido na obra freudiana e na 

leitura lacaniana, é um operador teórico chave que permite o desvelamento dessas 

considerações. 

No Capítulo 4, abordamos a transmissão da falta no tempo da criança pequena. No 

item 4.1, introduzimos as considerações lacanianas, realizadas em seu quarto seminário, 

acerca das três modalidades da falta – privação, frustração e castração –, para, em seguida 

enfocar, ao longo do item 4.2, a frustração como registro da falta que estaria no centro, para a 

criança, no tempo do sujeito sobre o qual nos debruçamos, e a dialética da frustração como 

principal conflitiva em torno da qual a questão da falta então se apresenta. 

Ressaltamos que examinar mais detidamente a frustração imaginária não implica 

considerá-la desassociada da privação real e da castração simbólica, pelo contrário: só é 

possível pensar esses três registros da falta articulados. 

A pesquisa teórica enfocando a frustração imaginária, por sua vez, nos levou à 

conclusão de que há mais de uma escansão temporal a se considerar nesse tempo no qual ela 

se encontraria no centro, ou seja: há mais de um momento na travessia que consideramos 

ocorrer no tempo da criança pequena. Propusemos, então, uma divisão didática de três 

escansões temporais: 1) tempo de instauração da frustração propriamente dita, e do 

estabelecimento do objeto como objeto de dom de amor; 2) momento em que já nesse tempo a 

criança vislumbra a falta no Outro, o que implica uma entrada na Dialética da Frustração; e, 

3) instauração do jogo de engodo pela criança, ou Dialética da Frustração propriamente dita, 

no qual a criança estabelece um conflito em torno de ser ou não ser falo da mãe. 

Abordamos em detalhes tais escansões ao longo dos subitens desse item 4.2. 

Retomamos, ainda, em um desses subitens, o caso Heitor, de modo a propor uma leitura 

acerca do mesmo, no que tange aos efeitos do tratamento e também aos impasses que se 

apresentaram, que levaram à interrupção do atendimento. Apresentamos a hipótese de que, 
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nesse caso, o sintoma alimentar configurava-se como anorexia mental – tal qual abordada por 

Lacan em seu Seminário 4, “As relações de objeto” (1956-1957/1998), e que estaria 

articulado justamente com um impasse na primeira escansão que recortamos, ou seja, na 

passagem da privação para frustração. 

No Capítulo 5, por sua vez, discutimos certas considerações de Lacan sobre a 

constituição do sujeito em algumas lições de seu Seminário 6, “O desejo e sua interpretação”. 

Procuramos retomar a discussão acerca dos primeiros tempos da constituição do sujeito sob 

outro enfoque: o da divisão subjetiva instaurada já no próprio estabelecimento da demanda. 

Destacamos como os tempos propostos por Lacan nesse seminário permitem pensar o sujeito, 

a falta estrutural, o objeto e o desejo a partir de outros operadores que não o Édipo, o que é 

bastante precioso na construção de uma leitura dos casos de crianças pequenas sobre os quais 

nos debruçamos neste trabalho. 

No Capítulo 6, apresentamos a hipótese de que o Fort-Da é um jogo constituinte 

fundamental a ser considerado, no que tange aos impasses clínicos sobre os quais nos 

debruçamos aqui. Desvelamos uma leitura de colocações de Freud e Lacan acerca de tal 

forma de brincar, em articulação com a teoria exposta até o momento. 

Sustentamos que o Fort-Da tem importante função no tempo da criança pequena, na 

direção de elaboração dessa primeira separação eu-outro e sujeito-Outro, no qual está em jogo 

uma produção ativa da criança diante da falta em sua dimensão estrutural, anterior à 

construção da conflitiva edípica propriamente dita.  

Destacamos, ainda, nesse capítulo, que o brincar de Fort-Da não só não é natural, 

como por vezes pode ficar truncado ou impossibilitado, dependendo da posição em que a 

criança se encontra diante da falta e de sua transmissão. Nos casos que abordamos aqui, todas 

as crianças apresentavam dificuldades de alguma ordem para sustentar brincadeiras de Fort-

Da. Intentamos demonstrar como tal aspecto se articula diretamente com os impasses na 

separação e na transmissão da falta que investigamos, de modo a formular, ainda, que esse 

jogo seria um operador fundamental de se considerar nas intervenções do analista, no que 

tange ao manejo e à direção de tratamento nessa clínica. 

Por fim, finalizamos esta dissertação com o relato e a construção de uma leitura 

teórica de outros dois casos clínicos, aqui denominados de caso Felipe e caso Caio, expostos 

nos Capítulos 7 e 8. Trata-se de atendimentos que foram fundamentais na construção dos 

resultados desta pesquisa. Pretendemos, a partir deles, discutir alguns dos pontos teóricos 
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trabalhados, bem como dimensões específicas que concernem à leitura das transferências, à 

intervenção e ao manejo clínico na clínica de crianças pequenas. 

Nesse retorno à clínica, enfim, retomamos também nossa questão acerca da presença 

dos pais nesses atendimentos, discutindo como, para além de uma questão técnica, a leitura e 

delineamento de intervenções que considerem a presença e a ausência desses pais na sessão 

com a criança são em si pontos cruciais do analista atentar nessa clínica, no que concerne à 

particularidade desse tempo da constituição do sujeito e aos eventuais impasses em sua 

travessia. 
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OBJETIVOS 

Partindo do referencial teórico-epistemológico da psicanálise de Freud e Lacan, 

pretende-se, na presente pesquisa: 

Objetivo Geral: 

Verificar e construir uma leitura sobre a hipótese de que alguns casos de crianças 

pequenas apresentam sintomas clínicos e outras manifestações de sofrimento psíquico que 

apontam para impasses na efetivação e elaboração de uma primeira separação psíquica entre 

criança e cuidador primordial. Procuramos localizar que operações psíquicas estão em jogo 

em tal separação, e que impasses seriam esses. 

 

Objetivos Específicos: 

a) Realizar um estudo da teoria lacaniana de constituição do sujeito, enfocando os 

primeiros tempos de tal constituição, de modo a construir a proposta de que tal 

separação diria respeito à entrada e à travessia de um tempo psíquico que nomeamos 

tempo da criança pequena; 

b) Promover uma discussão clínica em torno da intervenção, do manejo e da direção do 

tratamento nesses casos, localizando particularidades clínicas que eles levantam; e 

c) Discutir a recorrência de sintomas alimentares nesses casos. 
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MÉTODO 

O presente trabalho tem como referencial teórico-clínico a psicanálise de Freud e 

Lacan. Nogueira (2004) destaca que a psicanálise é em si uma pesquisa, que introduz uma 

novidade na nossa cultura: trata-se de uma investigação a partir de uma relação entre falantes, 

que envolve a implicação do próprio sujeito. Freud destaca três níveis da psicanálise: teoria, 

tratamento e pesquisa, indissociáveis entre si. A mudança em um desses registros acarreta 

mudança também nos outros (Sauret, 2003). 

O método desta pesquisa é o método psicanalítico que, conforme destaca Sauret 

(2003), difere do dispositivo freudiano de análise. Assim, uma pesquisa partindo do método 

psicanalítico trata do que é transponível, a partir da experiência psicanalítica, para fora dela, 

mantendo a ética que a sustenta, que leva em consideração o sujeito e seu desejo. Sauret 

(2003) afirma: “o método psicanalítico dá a palavra ao sujeito, leva em conta o efeito de falta 

introduzido pela linguagem e permite que essa falta fundamentalmente inconsciente seja 

mantida” (p. 98). Dessa forma, enquanto a ciência moderna se propõe a estudar um objeto e 

realizar experimentos separando o pesquisador daquilo que é pesquisado, a pesquisa em 

psicanálise se dá de modo a incluir o sujeito, deixado de fora no discurso da ciência. 

Nasio (2001) destaca o papel fundamental do caso clínico para a construção e o 

avanço da teoria psicanalítica, desde Freud. Foi a partir de questões suscitadas pela clínica 

que se formularam novas hipóteses e conceituações na metapsicologia freudiana, e esse 

movimento segue sendo fundamental na construção de conhecimento em psicanálise. O autor 

destaca a importância do caso clínico, tanto como enunciador de uma teoria, como pelo seu 

caráter heurístico de produção de novos conceitos.  

Considerando que a articulação entre teoria e clínica é uma das formas de realização 

de pesquisa a partir do referencial psicanalítico, é nessa direção que se articula a presente 

pesquisa: pretende-se realizar uma investigação e discussão teórico-clínica, ancorada no 

método psicanalítico. 

Partindo de questionamentos suscitados por alguns atendimentos psicanalíticos de 

crianças em torno de 2 anos, realizamos um primeiro retorno à teoria, na direção de avançar 

na leitura da gramática de sofrimento psíquico e de outras particularidades e desafios que se 

explicitavam nesses atendimentos. O recorte de um desses casos inicia, nesta dissertação, a 

exposição de nossos resultados, e opera como disparador de nossa problemática de pesquisa. 
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Inicialmente, realizamos a leitura e a sistematização de trabalhos nas áreas de 

psicanálise da primeira infância e de transtornos alimentares na primeira infância. Tal 

pesquisa teórica ocorreu na obra de autores e pesquisadores de referência na área, bem como 

nas bases de dados Scielo e Pepsic, em uma busca e seleção de artigos dos últimos trinta anos 

sobre esses temas. Posteriormente, foi feita uma análise comparativa do material levantado, a 

partir da qual formulamos algumas hipóteses acerca das particularidades clínicas em jogo 

nesses casos. 

Esse material foi apresentado no exame de qualificação de mestrado, e não consta 

inteiramente exposto na dissertação final. Porém, tal etapa foi fundamental na reformulação e 

precisão do objeto e do problema de pesquisa como propomos aqui. 

Após a qualificação, na direção de avançar em nossos objetivos e verificar nossas 

primeiras hipóteses formuladas, realizamos um novo estudo teórico, fichamento e 

sistematização, dessa vez diretamente na obra de nossos autores de base: Freud e Lacan. 

Destacamos o estudo de algumas lições dos seguintes seminários de Lacan, para construção e 

desenvolvimento de nossas hipóteses: “O Seminário 4: a relação de objeto” (1956-

1957/1995); “O Seminário 6: o desejo e sua interpretação” (1958-1959/2016); “O Seminário 

11: os quatro conceitos fundamentais de psicanálise” (1964/2008), bem como do texto “Nota 

sobre a criança” (1969/2003). Além disso, os textos de Freud “Além do princípio do prazer” 

(1920/2006) e “A organização genital infantil” (1923/2020), dentre outros trabalhos dos 

autores, mostraram-se fundamentais. 

A partir de tal estudo teórico, chegamos a novos resultados que permitiram avançar na 

nossa leitura psicanalítica sobre a primeira separação psíquica e o tempo psíquico que 

investigamos. 

Por fim, retornamos à clínica, construindo uma leitura do caso Heitor, bem como 

trabalhando na escrita e construção de leitura de mais dois recortes clínicos – caso Felipe e 

caso Caio – que contribuíram para as conclusões a que chegamos nesta dissertação. Dessa 

maneira, foi possível também realizar uma discussão acerca das particularidades a considerar 

no que tange à intervenção clínica, ao manejo e à direção de tratamento nas situações clínicas 

investigadas. 
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RESULTADOS 

 

PARTE I: SITUANDO UM CAMPO DE PESQUISA 

 

1. Caso Heitor: o menino que comia nada 

Para iniciar as discussões em torno da problemática investigada neste trabalho, optou-

se por abordar um caso clínico, que aqui opera como disparador das questões de pesquisa. 

Heitor foi atendido por mim por cerca de cinco meses e meio, no Lugar de Vida – 

Centro de Educação Terapêutica, comparecendo algumas vezes por semana para atendimento 

institucional (após dois meses de trabalho apenas comigo, começou atendimento também com 

a fonoaudióloga da equipe), tendo sido encaminhado para tratamento na instituição com 2 

anos e 3 meses, após alta de internação hospitalar que ocorrera para ganhar peso, devido a 

grave estado de desnutrição ocasionado por uma recusa da criança em ingerir qualquer 

alimento que lhe era ofertado via oral, exceto o leite materno. A médica que o atendia há 

alguns meses optara pela internação como medida de emergência diante do estado nutricional 

da criança, após tentativas de intervir orientando a família para que ofertasse a Heitor outros 

alimentos, além do leite do peito, o que não teve resultado. 

Durante a internação, fora postulado pela equipe médica da enfermaria que fosse 

realizado o desmame de Heitor, que ocorreu então de maneira bastante abrupta, com ajuda de 

medicação para a mãe não produzir mais leite.  

A criança havia recebido alta hospitalar com sonda nasogástrica, que deveria ser 

provisória, uma vez que passaria por “estimulação” com nossa equipe para aceitar 

alimentação pela boca: essa era a demanda endereçada pela equipe médica da criança a nós. 

Na ocasião de sua chegada para atendimento, ao receber os pais de Heitor com a 

criança, fiquei bastante impressionada com a imagem que vi nesse primeiro contato: o 

menino, que vinha no colo da mãe, parecia um bebê de meses, talvez 8, 9 meses no máximo, e 

não uma criança de mais de 2 anos. Era um bebê pequeno e, nas primeiras entrevistas, 

permaneceu todo o tempo no colo de um dos pais, por vezes quieto, e muitas vezes choroso: 



29 

 

 

 

um choro que em diversos momentos não cessava, e com o qual os pais não sabiam o que 

fazer. Paralisados em suas funções, não sabiam como apaziguar aquele filho, e o conseguiam 

minimamente, por vezes, com uma contenção corporal, colocando-o de costas para eles e para 

mim, com uma ausência total de palavras ou troca de olhar com a criança. Heitor, além de não 

comer, também nada falava ou sequer balbuciava nesse momento inicial (os pais contavam 

que ele havia começado a balbuciar e falar pequenas sílabas, mas depois interrompera), e 

evitava olhar nos olhos. Quando lhe dirigi uma primeira demanda direta na linguagem, 

desviou o olhar ativamente de mim e começou com seu choro incessante. 

Por sua vez, sobretudo a mãe pôde, nesse primeiro momento, falar de sua história com 

esse filho e das dificuldades alimentares envolvidas desde os primeiros meses de vida da 

criança. Nesse contexto, ela verbalizou uma série de aspectos fundamentais, que indicavam, 

tangencialmente, o lugar ocupado pela criança no discurso e na fantasmática materna. Era seu 

primeiro filho, embora o pai já tivesse duas filhas de um casamento anterior. Relatou que 

encontrara dificuldades desde as primeiras tentativas de introdução de dieta sólida ou 

semissólida ao bebê, que se iniciaram, por orientação do pediatra, quando ele tinha cerca de 4 

meses. Em um momento no qual o marido saíra da sala com Heitor, me contou também, em 

tom de confidência, que, nessa época, tinha muito medo de que o menino, ao experimentar 

outros alimentos, esquecesse o sabor de seu peito e não tivesse mais prazer em mamar. 

Acrescentou então o que nomeou como uma “loucura” que fizera nesse cenário: “eu passava a 

comida no peito e assim a oferecia a ele, no meu peito, para ele não esquecer do sabor do 

leite”. 

No primeiro mês de escuta, Heitor seguia sem descer do colo parental ou dirigir-se a 

mim. Eram atendimentos angustiantes, muitas vezes atravessados pelo choro incessante e sem 

borda do menino, desde o momento que entrava no Lugar de Vida até sua saída da instituição. 

Por sua vez, após alguns encontros, ocorreu um primeiro movimento claro da criança, a partir 

de uma intervenção minha, na qual disse a ele (e evidentemente, indiretamente, também aos 

pais), pautada no que vinha escutando: “Heitor, acho que foi muito, muito ruim no hospital, 

quando te tiraram o peito da mamãe. Você, vindo aqui, lembra do hospital, mas não estou 

aqui para separar você da mamãe. Estou entendendo que você não está comendo porque não 

tem vontade agora, está nos dizendo algo com isso, e você só vai comer se for pela sua 

vontade”. Diante dessa minha fala, Heitor desceu pela primeira vez do colo da mãe, 

colocando-se sentado entre os pais e dando uma mão para cada um, e me olhou diretamente 
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também pela primeira vez – o que a mãe nomeou como um olhar “desconfiado”. Cabe 

perguntar quem estava desconfiado, ali. 

Após essa sessão emocionante, Heitor veio acompanhado no encontro seguinte pelo 

pai e pelos tios maternos. O pai me explicou que a mãe não pudera vir, porque não estava bem 

– ele “achava que ela estava com depressão”. 

Passaram-se algumas sessões sem a presença da mãe. Heitor, que começara a descer 

gradualmente do colo do pai e a se interessar pelos brinquedos que eu dispusera para ele, 

chegando a esboçar um sorriso diante de uma brincadeira que delicadamente propus, 

semelhante ao Fort-Da, voltou a chorar incessantemente assim que chegava ao Lugar de 

Vida. Choro que durava toda a sessão, quase initerruptamente. Nomeei então ao pai a 

importância de que a mãe de Heitor também pudesse estar presente nos encontros. 

Na sessão seguinte, os três vieram juntos novamente, e ocorreu mais uma vez, na 

presença da mãe, um movimento importante. Ela me disse que estava com pânico de sair de 

casa, que a experiência no hospital fora muito traumática para ela. A esse pânico e trauma, 

associou, bastante angustiada, a seguinte enunciação acerca de Heitor: “antes, eu tinha certeza 

de tudo sobre ele. Ele não comia, mas eu tinha certeza do que tinha que fazer. Não me sentia 

assim. Agora não sei mais.” E, ainda: “Que bom que consegui dizer: estava com vergonha de 

te dizer que eu não tinha conseguido” (se remetendo a não conseguir vir à sessão anterior). 

Bem nesse momento, em que a mãe pôde falar de modo endereçado de sua angústia, e 

enunciar algo a respeito de sua falta, Heitor, que até então estava grudado no colo do pai e de 

costas para nós, desceu do colo e se dirigiu a um carrinho de brinquedo, com o qual começou 

a brincar. Pontuei para a mãe: “Acho que o Heitor está nos dizendo, está nos mostrando, que 

tudo bem você não saber tudo, mamãe.” Pontuei também para ela que não é porque não tinha 

mais certezas sobre o filho que ela não sabia de nada sobre ele. 

Novamente, a mãe ficou algumas sessões sem vir. Novamente, Heitor voltou a se 

desorganizar. Liguei para ela, dizendo da importância de ela estar presente nos atendimentos, 

e ela gritou comigo ao telefone, bastante agressiva, enfurecida por eu estar pedindo que ela 

viesse naquele momento de tanto pânico e sofrimento. Porém, compareceu à sessão seguinte. 

Heitor fez nesse dia uma brincadeira imaginária – uma das suas primeiras produções 

imaginárias – com comidinhas de brinquedo: ofereceu-as para mim, para o pai, mas não as 

ofereceu para a mãe, que as pedia insistentemente. Recusava a demanda materna. 
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A mãe de Heitor continuou a vir nas sessões seguintes, e movimentos importantes 

foram acontecendo do lado da criança: ele começou a cantar, a balbuciar cada vez mais de 

maneira endereçada (a mim e aos pais), e a realizar brincadeiras que incluíam os outros – pais 

e analista. Colocou um brinquedo na boca, como se o experimentasse, e se deliciou com isso 

(essa experimentação oral dos objetos, comum nessa idade, era ausente até então no caso 

dessa criança). 

A melhora de Heitor, após alguns meses de tratamento, era visível: chegava ao Lugar 

de Vida andando, não mais no colo dos pais (vale dizer que também ganhara peso devido à 

introdução de dieta via sonda), sorria, queria entrar rapidamente na sala de atendimento e ia 

diretamente para os brinquedos. Muitas vezes, ao chegar à instituição, entrava correndo, 

procurando adentrar sozinho no local de atendimento, em uma separação física dos pais que 

antes parecia impensável. Começava a brincar mais com comidinhas de brinquedo e com 

comida de verdade, que propus que os pais trouxessem para suas sessões. A mãe relatava que 

ele começava a aceitar alimentos via oral que ela lhe oferecia. Eu considerava nesse momento 

que havia sido possível manejar a “desconfiança” da mãe, na transferência, bem como acolhê-

la e escutá-la, porque concomitantemente à melhora de Heitor ela passou a estar presente na 

maior parte das vezes e a me endereçar aspectos bastante significativos.  

Nesse momento, Heitor passou a arrancar a sonda que seguia em seu corpo, após 

meses, o que levou a família a ir recorrentemente ao hospital para reintroduzi-la. Começamos 

a conversar com a equipe médica e com os pais sobre a possibilidade de retirá-la, uma vez que 

a criança estava começando a aceitar dieta sólida e apresentava reposicionamento subjetivo, o 

que aparentemente era reconhecido pelos pais. 

Entretanto, ocorreu nesse ponto quase uma atuação por parte da família: eles 

anunciaram repentinamente que interromperiam o tratamento no Lugar de Vida, por conta de 

algumas dificuldades materiais. Porém, me chamou a atenção, nessa saída abrupta, o fato de 

que eles nunca mais retornaram ou entraram em contato, não havendo espaço para 

conversarmos sobre tais dificuldades, revermos os acordos ou mesmo fazermos algum 

encaminhamento. Foram embora sem falar. Mais uma vez, ausência de palavras. 

Ainda que seja algo comum, até clássico do atendimento de crianças, a interrupção do 

trabalho por ocasião de uma melhora da criança, tal interrupção nesse caso, considerando as 

especificidades e a própria gravidade dessa situação clínica, bem como o fator inesperado, me 

impactou, suscitando questionamentos acerca de aspectos transferenciais e do manejo 



32 

 

 

 

realizado naquela situação clínica em que, nas sessões pais-crianças, aparecia mais de um 

sofrimento psíquico e mais de um sujeito na cena: mãe e criança. 

Perguntamo-nos, então, na escrita desse caso a posteriori: como ler os efeitos desse 

atendimento, e essa decisão dos pais? Ocorreu um equívoco no manejo com esses pais, com 

essa mãe? Trata-se de um caso de fracasso, do ponto de vista analítico? Teve algo que não foi 

possível escutar do sofrimento psíquico dessa mãe, que ocasionou a retirada abrupta do filho 

do tratamento no momento em que a criança se reposicionava? 

Tais questionamentos operam como disparadores de nossas questões de pesquisa, 

levando a pensar se estão em jogo, em algumas situações de atendimentos de crianças 

pequenas, especificidades que apontam para impasses em uma separação – assim nomeada 

provisoriamente – entre mãe ou cuidador primordial e criança. Assim, mobilizadas por tais 

indagações suscitadas pela clínica e pelo enigma deixado em aberto pelo caso Heitor, que 

dialogam ainda com outros atendimentos e casos atendidos pela pesquisadora e descritos na 

literatura, procuramos retornar à teoria, de modo a discutir alguns desses aspectos. 

No próximo capítulo, procuramos circunscrever o campo da clínica psicanalítica da 

primeira infância, bem como propor algumas construções que permitiram formular uma 

primeira hipótese de pesquisa acerca de tal separação: ela diz respeito a um tempo da 

constituição do sujeito. 

No Capítulo 4, por sua vez, apresentaremos nossas explanações a respeito de tal 

tempo, retomando o caso de Heitor e apresentando uma leitura possível dos efeitos do 

tratamento, bem como da interrupção ocorrida. 
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2. A clínica psicanalítica da primeira infância 

Para abordar com precisão o objeto da presente pesquisa, que se relaciona com as 

especificidades e possibilidades da psicanálise diante de algumas situações clínicas de 

crianças pequenas, é importante circunscrever o campo no qual tal objeto se insere, ou seja, 

localizar o terreno no qual realizamos nossa construção. Assim, considera-se fundamental que 

possamos trazer algumas explanações acerca das especificidades da clínica psicanalítica da 

primeiríssima infância (tradicionalmente considerada a clínica de 0 a 3 anos), bem como das 

polêmicas e debates que envolvem esse campo.  

Ao final deste capítulo, procuramos construir o que nomeamos aqui de psicanálise da 

criança pequena – apresentando a hipótese de que se trata de uma clínica entre a psicanálise 

de bebês e a psicanálise de crianças. Para chegar a tal proposição, delineamos antes algumas 

colocações acerca desses dois campos e suas particularidades. 

 

2.1 É possível uma psicanálise de crianças? O sujeito do inconsciente na 

criança, a temporalidade e o lugar dos pais no tratamento 

Uma pesquisa bibliográfica realizada em janeiro de 2020 nas bases de dados Scielo e 

Pepsic, a partir das palavras-chave “Psicanálise” e “Bebê”, demonstrou que nos últimos anos, 

no Brasil, a produção de artigos acerca de uma clínica psicanalítica com bebês é bastante 

ampla. Foram encontrados, no total, 156 resultados iniciais, dentre os quais foram pré-

selecionados pela pesquisadora, a partir dos títulos, 58 artigos que diziam respeito 

efetivamente ao tema da psicanálise com bebês e crianças pequenas. Isso apenas considerando 

essa primeira pesquisa; posteriormente, com a realização de novas buscas nas mesmas bases 

com as palavras-chave “psicanálise” e “bebês” (no plural); “psicanálise” e “primeira 

infância”; “psicanálise” e “intervenção precoce”; “psicanálise” e “criança”; “psicanálise” e 

“recusa alimentar”; “psicanálise” e “alimentação”, acrescentaram-se mais 33 artigos 

(excetuando-se os repetidos) considerados potencialmente relevantes para nossas 

investigações neste mestrado. Ou seja, foram encontrados 92 artigos que abordam o tema de 

algum tipo de intervenção clínica de base psicanalítica diretamente com bebês e crianças de 

até 3 anos de idade nos últimos 30 anos, a partir das palavras-chave por nós escolhidas. Dessa 

maneira, fica evidente que a psicanálise com bebês tem sido um tema de pesquisa considerado 



34 

 

 

 

relevante pelos pesquisadores Brasil afora, suscitando interrogações e investigações em 

diversos âmbitos de atuação do psicanalista. 

Ainda assim, subjaz nos círculos psicanalíticos e nas escolas de psicanálise, quando se 

toca no tema da clínica psicanalítica com bebês – sobretudo com profissionais que não 

trabalham diretamente com a infância – o seguinte questionamento, implícito ou explícito: é 

realmente possível uma clínica psicanalítica com bebês? Neste mestrado, procuramos não nos 

desviar dessa questão, por considerarmos que não é à toa que ela se formula, e que ela abre 

portas para que se discuta e se precise teoricamente as bases que fundamentam uma 

intervenção psicanalítica no geral e se há especificidades a serem pensadas acerca da clínica 

na primeira infância. 

A clínica psicanalítica com crianças já é um campo que desde o seu surgimento gera 

problemas aos psicanalistas, ao romper necessariamente com o setting analítico tradicional 

da psicanálise de adultos neuróticos em consultório, proposto originalmente por Freud. O 

próprio psicanalista fez ressalvas importantes, ao longo de sua obra, quanto à aplicabilidade 

de seu método psicanalítico em crianças, assim como o fez em relação às psicoses. Ainda 

assim, paradoxalmente, também ousou publicar diversos textos acerca de intervenções ou 

leituras clínicas de psicoses (dentre eles, a análise do diário de Schreber, fundamental para os 

avanços da teoria psicanalítica e da metapsicologia freudiana no que concerne a diversos 

conceitos, como o de narcisismo), e um relato clínico de psicanálise de uma criança (no qual, 

ao contrário do caso Schreber, Freud inclusive interveio direta e indiretamente com a criança), 

importantíssimo para os avanços metapsicológicos acerca da etiologia da neurose: “Análise da 

Fobia de um Garoto de Cinco Anos”, conhecido como caso “Pequeno Hans” (Freud, 

1909/2015). Isto evidencia a posição radical de Freud como pesquisador, sempre com uma 

postura investigativa e sem certezas pré-concebidas a respeito de algum tema. 

Conforme retoma Petri (2008), o primeiro debate acalorado em torno do tema da 

psicanálise com crianças se deu entre as posições de Anna Freud e Melanie Klein, pioneiras 

na área. As divergências de ambas as autoras diziam respeito às condições necessárias para 

uma psicanálise com crianças ocorrer. Enquanto Anna Freud considerava impensável e 

indesejável uma relação puramente analítica com a criança, defendendo que na infância 

ocorreria necessariamente uma conjunção entre psicanálise e pedagogia, e destacando a 

função educativa dos pais como central no tratamento, Klein procurou demonstrar que a 

análise com crianças em nada diferia da análise de adultos, defendendo que “não apenas as 
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crianças podem ser comparadas aos adultos no que se refere à instância do inconsciente, como 

estão ainda mais susceptíveis à mesma, o que permitiria a instalação imediata da situação 

analítica, sem a necessidade de um tratamento de ensaio” (Petri, 2008, p. 26). 

Ironicamente, os debates que persistem em torno da psicanálise com crianças 

atualmente, no campo da psicanálise lacaniana, dialogam consideravelmente com a 

divergência de posições dessas duas autoras pioneiras na área. Assim, os analistas formulam 

respostas diferentes para perguntas como: o sujeito do inconsciente, noção que não coincide 

com a do desenvolvimento cronológico, deve ser considerado o mesmo na criança e no 

adulto? Há diferença entre a análise de um adulto e a de uma criança? Há algum aspecto 

educativo a ser levado em conta na psicanálise de uma criança? Como os pais participam do 

tratamento? 

A clínica com crianças, então, causa algo nos psicanalistas, provocando discussões 

persistentes. Acredita-se que, conforme ressalta Flesler (2012), isso evidencia que a criança 

tornou (e torna) presente um real na clínica analítica. Dessa perspectiva, pode-se pensar que a 

criança, ao não se “encaixar” como paciente no já esperado de uma análise, interroga a 

psicanálise ela mesma, nos convidando a retomar e precisar, para pensar qual a clínica 

possível diante de uma criança, os próprios princípios e condições de um tratamento 

psicanalítico em geral, para além da ilusão imaginária de garantias que o chamado setting 

tradicional proporcionaria. 

Podemos, ainda, extrair de tal polêmica duas questões fundamentais a serem levadas 

em consideração e discutidas na escuta psicanalítica de uma criança, que desdobraremos ao 

longo deste capítulo: como considerar o sujeito do inconsciente na criança? E qual o lugar dos 

pais nessa clínica? 

Em relação à aparente dicotomia entre pensar se devemos considerar, na prática 

psicanalítica com crianças, uma divergência ou uma coincidência com a clínica de adultos, a 

posição de Flesler nos parece certeira: “... depois de atender crianças durante anos, escolho 

dizer que as crianças nem são analisáveis como um adulto, nem deixam de ser analisáveis por 

não serem adultos” (Flesler, 2012, p. 14). 

Assim, nos posicionamos, no presente trabalho, alinhadas com a perspectiva de que há 

particularidades a serem levadas em consideração na clínica psicanalítica de crianças, bem 

como na de bebês, e ainda, conforme desdobraremos posteriormente, na clínica psicanalítica 

das crianças pequenas. Levar em consideração tais especificidades, entretanto, não implica 
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que tais atendimentos sejam menos psicanalíticos que os de neuróticos adultos em 

consultório, como alguns importantes autores que trabalharam com crianças defenderam ao 

longo do século XX, quando abordaram os atendimentos infantis como psicoterapias ou 

formas de psicoeducação. Trata-se ainda de psicanálise, uma vez que a ética que está em jogo 

nesses atendimentos e na direção do tratamento é a da psicanálise. Dessa forma, ainda que 

esses atendimentos subvertam o setting psicanalítico tradicional, eles operam, como em 

qualquer escuta psicanalítica, na direção de proporcionar o advento do sujeito do inconsciente 

e seu desejo, a partir do estabelecimento de uma transferência e do desejo de analista. 

Conforme ressalta Petri: 

Considerar as especificidades da criança como analisante, bem como, de modo particular, 

as singularidades de cada caso, implica fundamentalmente o desejo do analista, tanto para a 

criação das condições quanto para o direcionamento do processo analítico. Pode parecer 

contraditório que uma mesma posição manifeste-se de diferentes maneiras, mas justamente 

porque o analista baliza-se no operador desejo de analista é que pode reconhecer, no adulto, na 

criança, em cada um, as possibilidades para uma via legítima de realização da falta. A 

(re)invenção do caminho interrompido, esquecido, perdido, para o acesso do sujeito analisante 

ao desconhecido vital do desejo gira assim em torno do eixo sustentado por esse lugar-função 

do analista como reserva e guardião do elemento central que integra todos os demais em seu 

fazer: a ética da psicanálise. (Petri, 2008, p. 160) 

Dessa maneira, destaca-se que o objeto da psicanálise, seja na clínica de crianças, de 

bebês, de adultos, em instituições, no consultório, é sempre o mesmo: o inconsciente, ou, no 

referencial lacaniano, o sujeito do inconsciente. Flesler (2012) frisa que, na clínica de 

crianças, é importante lembrar que segue sendo esse o “objeto” em jogo, e não a criança, ou 

seus pais, como pessoas. A autora destaca que, como em qualquer atendimento, é para o 

sujeito que uma psicanálise aponta. Ela introduz, por sua vez, uma ideia muito interessante: a 

de que esse sujeito, sujeito da estrutura, para o qual todo atendimento psicanalítico aponta, 

não tem idade, mas tempos (Flesler, 2012), proposição sobre a qual nos deteremos no item a 

seguir. 

 

2.2 Temporalidade na clínica de bebês e crianças: os paradoxos entre 

desenvolvimento e estrutura 

O psicanalista que se propõe a atender uma criança inevitavelmente se vê confrontado 

com a questão de como considerar a questão do tempo e do desenvolvimento na sua escuta 

clínica. Se qualquer análise ou intervenção psicanalítica se dirige ao sujeito do inconsciente – 

ou sujeito do desejo –, seria isso o mesmo que dizer que não há diferenças a serem 
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consideradas na análise de adultos e crianças, levando em consideração a passagem do tempo 

cronológico e o desenvolvimento na infância? 

Essa questão dialoga com as que já apontamos como subjazendo às discussões do 

campo lacaniano em torno da psicanálise com crianças: como considerar o sujeito do 

inconsciente na clínica com crianças? E qual o lugar dos pais nesses atendimentos? Como 

frisamos, tais questões são polêmicas e não são um consenso dentro do campo da psicanálise 

lacaniana. Apresentaremos aqui uma posição a esse respeito, sustentada por psicanalistas de 

referência na área, com a qual nos alinhamos. 

Freud (1915/1974), em seu texto sobre o Inconsciente, afirma que os processos 

inconscientes são atemporais. Nas palavras do psicanalista, tais processos “não são ordenados 

temporalmente, não se alteram com a passagem do tempo; não tem absolutamente qualquer 

referência ao tempo. A referência ao tempo vincula-se, mais uma vez, ao trabalho do sistema 

Cs” (Freud, 1915/1974, p. 214).  

Essa construção freudiana evidencia, portanto, uma preocupação de Freud em 

desvincular o determinismo psíquico do inconsciente de um funcionamento organizado de 

acordo com a passagem cronológica de tempo. Ele estaria sempre relacionado, isso sim, com 

o infantil de cada um, o que implica que “não é o tempo – no sentido de sucessão de eventos – 

o que determina o psíquico, mas é a montagem psíquica que sugere em que tempo psíquico o 

sujeito se localiza” (Medeiros & Mariotto, 2006, p. 45).  

Por outro lado, ao longo de toda a sua obra, Freud frisa a existência de uma certa 

historicidade importante para pensar o inconsciente e a construção do aparelho psíquico. 

Nessa direção, ao abordar o seu revolucionário conceito de pulsão, que desvincula a 

sexualidade humana do determinismo biológico, o psicanalista discorre acerca de um 

desenvolvimento da pulsão sexual (Freud, 1915/2004) – apontando para a existência de 

diferentes momentos do desenvolvimento infantil nos quais há a prevalência de satisfação via 

uma pulsão parcial (oral, anal, fálica), até a chegada a uma suposta organização sexual genital 

adulta. 

A noção de tempo lógico introduzida por Lacan (1945/1958), conjuntamente com o 

conceito de estrutura, permite uma leitura acerca desse aparente paradoxo freudiano, bem 

como a construção de considerações importantes de serem levadas em conta na clínica de 

crianças – e não só. Isso porque as explanações de Lacan a respeito do tempo lógico permitem 

considerar, na clínica psicanalítica e na estruturação do sujeito do inconsciente, escansões 
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temporais. Dessa maneira, em uma leitura lacaniana, podemos articular as considerações 

freudianas a respeito da construção progressiva do aparelho psíquico com a definição, 

também de Freud, dos processos inconscientes como sendo atemporais, ao considerarmos 

uma constituição do sujeito (e do próprio inconsciente) que ocorreria em tempos lógicos. 

Petri (2008) destaca que considerar tais tempos lógicos não implica desconsiderar que 

eles se engendram em uma certa cronologia. A autora ressalta, e nós também o faremos ao 

longo deste trabalho, que ao longo de toda a sua obra Lacan menciona, ao abordar os tempos 

de constituição do sujeito, uma historicidade, cronologia e por vezes idade e momentos 

específicos da vida. Contudo, o autor é crítico, sim, à noção de que a construção do aparelho 

psíquico decorreria de um suposto determinismo da maturação orgânica, ou do 

desenvolvimento natural, apontando que são outros os operadores que mobilizam a passagem 

de um tempo a outro da constituição. 

A esse respeito, uma série de psicanalistas que trabalham com crianças, como 

Bernardino (2006), Vorcaro (2004), Jerusalinsky (2018), Petri (2008), dentre outros, apontam 

para um aspecto fundamental: na infância, a estruturação psíquica ainda não está definida, de 

modo que o sujeito, nesse tempo da vida, deve ser considerado sujeito em constituição. A esse 

respeito, Petri (2008) sustenta, balizada por uma consistente revisão bibliográfica, que para a 

criança, a inter-relação entre os elementos de sua estrutura ainda não está fixada de modo 

estável, e o sujeito, efeito da estrutura, sofre consequências desse percurso. E acrescenta: 

... para estruturar-se como sujeito, a criança depende irremediavelmente de um Outro 

sustentado por um agente de linguagem, personagem que lhe nutrirá um desejo, dirigindo-lhe 

demandas, o que proporcionará seu desenvolvimento. Essa perspectiva é bastante diferente de 

uma suposta evolução natural em estádios... (Petri, 2008, p. 44) 

E ainda: 

Essa particularidade da infância ser o tempo da constituição subjetiva, finalizada apenas na 

adolescência, traz consequências fundamentais, determinantes de todas as outras assim 

chamadas especificidades na clínica psicanalítica com crianças. (Petri, 2008, p. 44)  

Na mesma direção, Vorcaro (2004) afirma que há um “paradoxo que a condição de 

criança demarca: sob as cisões do processo de estruturação subjetiva por vir, e portanto sem 

estrutura já decidida da gestão do desejo, a decisão sobre o tratamento sofre importantes 

impasses...” (Vorcaro, 2004, p. 144).  
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Assim, não é possível se propor a analisar uma criança sem considerar uma dialética 

entre desenvolvimento e estrutura, entre os tempos lógicos da constituição subjetiva e a 

passagem do tempo cronológico. 

Flesler (2012) também ressalta que o sujeito do inconsciente não tem idade, mas 

tempos, e que estar atento a isso permite que o analista possa intervir na direção do advento 

do sujeito em quaisquer casos, de crianças e de adultos. Esses tempos não se recobrem com o 

desenvolvimento cronológico, de modo que são diversos os casos em que na análise de um 

adulto, ou de uma criança mais velha, é preciso estar atento a impasses e conflitos psíquicos 

que apontam para os primeiros tempos de tal constituição, por exemplo. 

Nesse percurso de estruturação subjetiva em tempos, inicialmente o Outro antecipa, 

propõe um lugar ao sujeito, e diante disso o sujeito dá sua resposta. A confrontação 

progressiva do sujeito com novas perdas de gozo e com a falta implica que aquele que 

encarna seu Outro possa propor diante dele um novo lugar, antecipar uma posição a partir da 

qual o sujeito poderá se reorganizar em torno da questão da falta (Flesler, 2012).  

A esse respeito, explicitamos também uma afirmação de Lacan em seu Seminário 4: 

“As relações de objeto”, acerca dessa constituição do sujeito, que nesse momento de seu 

ensino, ele apontou como decorrente de uma relação intersubjetiva: “A experiência da criança 

é a cada instante tomada e retroativamente remanejada pela relação intersubjetiva em que ela 

se engaja por uma série de esboços que são esboços apenas na medida em que, justamente, 

vão se engajar” (Lacan, 1956-1957/1995, p. 185). 

Depura-se dessa discussão que o estatuto do Outro na infância é diferente do que ele 

assume para o adulto. O sujeito só se constitui no laço estabelecido com um Outro, que em 

um primeiro momento é encarnado pelos outros da criança, que serão agentes de transmissão 

das funções necessárias para a constituição subjetiva: função materna e função paterna. 

Assim, o Outro, na infância, ainda é um Outro consistente – na maior parte das vezes, 

encarnado pelos pais. 

Esse último aspecto implica então considerar o lugar que a criança assume no discurso 

daqueles que fazem para ela função parental, em todo tratamento de criança, bem como 

permite avançar na discussão da outra questão que apontamos no início deste capítulo como 

fundamental nessa clínica: qual o lugar dos pais no tratamento da criança? 

Flesler (2012) nos lembra que a criança, para um adulto, equivale a uma falta. No 

percurso de constituição do sujeito, é importante que em um primeiro tempo ela ocupe, para 
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aquele que faz função materna, o lugar de falo, ou seja, de preencher em alguma medida essa 

falta, mas também que pouco a pouco se evidencie que ela não pode suturar esse lugar. A 

consistência inicial do Outro é apontada então pela autora como fundamental no percurso de 

constituição do sujeito e na clínica psicanalítica de modo geral: 

A meu ver, o tempo posterior, tempo de escriturar a inexistência do Outro, sobre a qual Lacan 

insiste em colocar o matema Ⱥ, é solidário ao tempo de consistência do outro, anterior e 

necessária, no qual se destaca o valor da cobertura imaginária na eficácia da operação escritural. 

Os limites não infrequentes que se apresentam nas análises de adultos, análises que nem 

sempre chegam ao fim, permitem delimitar uma relação estreita entre os obstáculos com que o 

sujeito depara tanto para localizar o impossível quanto para escriturar a inexistência do Outro 

em algum momento da vida, e aqueles tempos da infância em que o sujeito não encontrou a 

consistência necessária do Outro. (Flesler, 2012, p. 50) 

Os momentos de confrontação com a falta estrutural, com a inexistência de relação 

sexual entre sujeito e Outro, são destacados por Flesler (2012) como tempos de angústia. A 

autora ressalta a angústia como um sinal que introduz um tempo de corte, de descoberta do 

sujeito da falta no Outro – apontando que tanto para Freud como para Lacan, embora com 

leituras diferentes de ambos, ela é sempre angústia de castração. De um lado, a angústia 

sinaliza que a forma de representação do mundo construída até então não dá mais conta de 

recobrir, e de algo fazer, com o desencontro estrutural entre sujeito e Outro a partir da 

aparição de um elemento terceiro entre eles: “(...) se a angústia é um sinalizador, o que ela 

assinala de modo premente é como a representação do mundo pode se tornar dilacerante 

quando não se encontra espaço para um novo elemento” (Flesler, 2012, p. 83). De outro lado, 

a angústia também permite uma abertura, abre a possibilidade de que o sujeito construa então 

um novo lugar, uma nova possibilidade de se estruturar no laço com seu Outro. Por sua vez, 

isso implica um preço: a perda de uma certa forma de gozo até então estabelecida, que 

permite um novo modo de gozar e de habitar o laço. 

 Na leitura da autora, se a angústia faz parte da possibilidade de o sujeito movimentar-

se ao longo de toda a vida, na infância isso se apresenta de forma mais premente. Contudo, ela 

frisa que tal abertura introduzida pela angústia para a construção de novas soluções não está 

assegurada, de modo que o destino da solução encontrada pelo sujeito – sua resposta – diante 

da crise ocasionada pela precipitação da angústia  

muda radicalmente se, no trânsito de uma posição a outra, o sujeito encontra no Outro um 

apoio para a mudança; se encontra um agente mediador, possibilitador do gozo, se um operador 

confiável funciona nesse processo de transformação quase sempre brusco e duro. (Flesler, 2012, 

p. 84) 
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No que tange à infância como tempo da estruturação psíquica e da constituição do 

sujeito, os autores citados apontam que seria na adolescência que os elementos da estrutura 

viriam a se fixar na construção de uma fantasia que, de acordo com Petri (2008), seria 

definidora, mas não definitiva. Flesler (2012) também afirma que o sujeito chegaria ao 

“precipitado fantasístico” – quarto elo do nó borromeano, amarração dos registros Real, 

Simbólico e Imaginário pelo Sinthoma – apenas ao final da adolescência. Tais tempos do 

sujeito, ela os articula com os tempos do Édipo propostos por Lacan, e circunscreve seis 

tempos. Em cada tempo, o sujeito aparece na resposta que dá ao que seu Outro propõe – ou 

seja, em cada tempo da constituição, o lugar do Outro é fundamental, mas não determinista. 

A autora aponta dois momentos que consistiriam, no seu recorte de tempos do sujeito, 

na confrontação do sujeito com essa falta em sua dimensão real que, por sua vez, ocasiona 

angústia: o primeiro despertar sexual da criança pequena – apontado por Freud (1909/2015) 

como o momento em que o pequeno Hans se defronta com a própria ereção – e o despertar 

puberal. São momentos privilegiados que implicam uma passagem, o abandono das 

construções até então suficientes para dar conta da questão da falta, na direção da construção 

de uma nova solução. Por sua vez, é importante que para tal, aqueles que encarnam o Outro 

avalizem, para a criança, a possibilidade de ela construir um novo lugar, e responder de uma 

nova posição – o que implica a possibilidade de entrada no Édipo e, posteriormente, de 

reatualização do Édipo, na adolescência, na direção de uma (re)construção da fantasia que 

aponte para uma posição mais definitiva diante do sexual. 

A fobia seria um exemplo de formação, na primeira infância, de uma resposta possível 

diante da questão da angústia de castração nesse tempo de encontro com o real demarcado por 

Flesler (2012). A construção fóbica aponta para um impasse na passagem para um tempo 

seguinte da constituição, quando os outros que encarnam seu Outro não dão conta de sustentar 

diante da criança uma posição que abra margem para que ela se organize de acordo com o 

Édipo e com a função paterna. Por sua vez, a autora aponta casos em que a criança nem chega 

a fazer uma fobia, permanecendo fixada em crises de angústia sem borda, sem saída, nesse 

tempo da constituição. 

De fato, é comum na clínica de crianças que, por vezes, algumas manifestações que 

podemos ligar à angústia, como choro constante e agressividade, possam no decorrer de um 

tratamento analítico se desdobrar na própria construção de uma fobia. 
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Essa discussão é relevante para os desdobramentos de nossa questão de pesquisa, uma 

vez que levanta elementos importantes de se considerar na passagem de um tempo do sujeito 

a outro, que nos serão úteis, posteriormente, para avançar em nossa proposição acerca do 

tempo da criança pequena. 

Portanto, destaca-se que, na perspectiva desses autores, com a qual nos alinhamos 

neste trabalho, a subjetividade em constituição na infância, na relação da criança com seus 

outros e no laço com o Outro, apesar de dialogar com os estágios de desenvolvimento 

cronológicos e maturacionais (uma vez que, conforme destacaremos, esses aspectos fazem 

parte do modo como a criança é tomada na cultura), não depende do desenvolvimento do 

organismo. O modo como cada sujeito se constitui, se posiciona e se organiza frente ao desejo 

e ao gozo é decorrente da sua entrada e posicionamento na linguagem e diante da falta 

estrutural. Ao longo de um percurso de constituição, diante de novas confrontações com tal 

falta, e novas convocações também do campo do Outro, a criança e o adolescente precisam se 

reposicionar e construir novos recursos, para estar nesse laço e habitar a linguagem. Nas 

palavras de Petri (2008, p. 43): 

Noutros termos, o sujeito do inconsciente não ter “idade” não implica que o sujeito da infância 

seja sempre igual, quer a criança tenha dois ou dez anos, por exemplo. No decorrer do tempo, o 

sujeito vai enfrentando certos impasses subjetivos que acarretam transformações na sua leitura e 

ação no mundo, e na organização dos elementos essenciais à estruturação psíquica. Não se está 

afirmando com isso que exista um sujeito do inconsciente de dois, três e assim sucessivamente, 

mas que as encruzilhadas psíquicas que atravessa no decorrer de sua estruturação implicam 

transformações nesse mesmo sujeito, sendo somente na adolescência que os elementos 

adquirirão maior estabilidade. 

A autora demarca algumas escansões temporais para pensar a constituição do sujeito 

nesse percurso da infância, nas quais nos inspiramos para propor nossa leitura acerca da 

clínica da criança pequena. Porém, antes de adentrar tal discussão, consideramos fundamental 

nos determos brevemente em algumas reflexões acerca da clínica de bebês. No que concerne 

ao bebê, é válida a mesma consideração a respeito do sujeito na criança: trata-se ali de um 

sujeito em constituição, no laço que estabelece com seus outros primordiais, que encarnam 

para ele o Outro. Entretanto, há particularidades do sujeito e do estatuto do Outro nesse tempo 

que diferem do sujeito em constituição na criança, conforme introduziremos no item a seguir.  
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2.3 A clínica psicanalítica de bebês 

Pensar uma clínica psicanalítica de bebês e, inclusive, se ela é possível, envolve 

perguntarmo-nos primordialmente, como no caso da psicanálise de crianças, se há sujeito do 

inconsciente no bebê e qual o seu estatuto, bem como refletir sobre o lugar dos pais no 

tratamento. Além disso, também implica a discussão de como o sofrimento psíquico se 

apresenta no bebê. 

Durante o primeiro ano desta pesquisa de mestrado, foi realizada uma revisão na 

literatura acerca da clínica psicanalítica de bebês, na obra de importantes autores como 

Jerusalinsky (2008, 2009, 2018), Bernardino (2008), Kupfer (2008), Lucero e Vorcaro (2018), 

Teperman (2005), Laznik (2004, 2021), Saboia (2006), Coriat (2021), dentre outros, além dos 

múltiplos artigos já citados encontrados na revisão bibliográfica realizada nas bases de dados 

Scielo e Pepsic.  

Porém, uma vez que a clínica de bebês não é foco do nosso trabalho, mas sim um 

campo de fronteira importante de ser considerado para o desvelamento de nossas hipóteses de 

pesquisa, optamos por aqui apenas indicar alguns aspectos relevantes de serem considerados a 

respeito das especificidades do sujeito e da clínica psicanalítica no “tempo de ser bebê” 

(Jerusalinsky, 2018, p. 12). 

O primeiro deles é o estatuto do corpo na clínica psicanalítica de bebês. Conforme 

ressalta Teperman (2005), a partir de uma revisão bibliográfica na qual analisa diversos 

modelos de atendimento de bebês e seus pais formulados a partir do referencial psicanalítico, 

ainda que haja muitas diferenças de perspectiva, o ponto de unanimidade entre todos os 

diferentes trabalhos parece ser a constatação de que, no bebê, “o sintoma aparece atrelado ao 

corpo” (Teperman, 2005, p. 19). 

Dentro do campo lacaniano, autores como Laznik (2004) e Jerusalinsky (2018) 

consideram que tal especificidade do estatuto do corpo nessa clínica tem relação com o fato 

de que o que está em jogo para o sujeito no tempo de ser bebê, na relação com os cuidadores 

que encarnam para ele seu Outro primordial, é o estabelecimento dos circuitos pulsionais e a 

organização de um corpo psíquico e pulsional. Assim, Laznik (2004) destaca que em casos 

nos quais há risco de evolução autística, o terceiro tempo do circuito pulsional não se faz 

presente, a intervenção psicanalítica devendo ocorrer na direção de possibilitar que tal terceiro 

tempo ocorra no laço do bebê com seus pais.  
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Jerusalinsky, por sua vez, frisa que é a partir do que se dá a ver no corpo do bebê que, 

nessa clínica, o sujeito nos primórdios de sua constituição, bem como seu sofrimento 

psíquico, pode ser lido pelo psicanalista. Nas palavras da autora: “...a intervenção na clínica 

com bebês ocorre fundamentalmente por meio de uma operação de leitura do que o bebê dá a 

ver” (Jerusalinsky, 2018, p. 14). E, ainda: 

... se uma criança tem recursos psíquicos para operar uma transposição do vivido a um registro 

ficcional por meio do brincar, o bebê ainda não conta com esse recurso. Portanto, ele paga com 

seu corpo, no estabelecimento de circuitos pulsionais desde os quais as suas funções orgânicas 

se organizam ou desorganizam em seus modos de funcionamento. Revela-se aí toda a 

importância de que as dificuldades presentes no funcionamento dessas funções, no início da 

vida, possam ser lidas em um contexto relacional, e não como transtornos ou déficits isolados. 

(Jerusalinsky, 2018, p. 14) 

Essa última citação se relaciona com o segundo aspecto que gostaríamos de destacar 

como fundamental na clínica de bebês: o lugar dos pais e o estatuto do Outro. O sujeito, no 

tempo de ser bebê, de acordo com os autores pesquisados, está nos primórdios de sua 

constituição no laço com seus outros primordiais. O estabelecimento dos circuitos pulsionais 

e essa organização corporal citada estão intrinsecamente relacionados com a ocorrência da 

própria operação de alienação e entrada na linguagem, que envolve o estabelecimento do laço 

entre sujeito e seu Outro. É nesse sentido que Jerusalinsky destaca a importância de que seja 

levado em consideração o contexto relacional nessa clínica, para ler as desorganizações das 

funções corporais que o bebê pode apresentar. 

Assim, a clínica psicanalítica de bebês ocorreria na presença do bebê e de seus pais, ou 

daqueles que fazem para ele função materna. Nessa medida, a clínica psicanalítica de bebês 

seria, como aponta Teperman (2005), um tratamento do laço entre sujeito e Outro. 

É importante destacar que o bebê não é passivo nesse processo de subjetivação, mas 

tem, como aponta Saboia (2018), um papel ativo desde o primeiro instante. Nesse sentido, é 

importante atentar desde o princípio para o que está em jogo tanto do lado daqueles que 

encarnam o Outro e fazem função parental – no que concerne a sua possibilidade de realizar a 

função materna para ele –, quanto para as respostas que o bebê pode dar a esse investimento, 

com seu corpo, gesto, manifestações.   

Exercer a função materna para o bebê implica que os cuidadores primordiais possam, 

ao realizar os cuidados básicos, supor sentido e atribuir significações às manifestações do 

bebê, como seu choro, bem como realizar um investimento libidinal na criança, de modo que 

as trocas corporais em jogo nesse momento envolvem muito mais do que apenas a satisfação 
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das necessidades do neonato. Isso ocorre quando o bebê pode ser tomado por esse agente da 

função materna – normalmente, a mãe – de um lugar particularizado (Lacan, 1969/2001). É 

tomando a criança a partir de seu desejo particular, que não é anônimo, e inserindo-a desde 

antes de nascer em um lugar na família, um lugar social, que a mãe ou outro agente da função 

materna pode operar essa função, supondo um sujeito no bebê e oferecendo um banho de 

linguagem para esse ser, a partir de sua própria posição como sujeito desejante (e, portanto, a 

partir de suas próprias faltas). 

Teperman (2005), ao abordar a prevenção do ponto de vista psicanalítico, tema do 

qual não é possível fugir quando discorremos sobre uma clínica de bebês, aproxima essa ideia 

à de uma aposta no sujeito que, no caso dos bebês, implicaria uma suposição de sujeito no 

bebê própria da função materna, quando temos notícias, em um tempo já a posteriori, de que 

tal suposição está por algum motivo truncada do lado dos pais. Assim, nas palavras da autora:  

... podemos pensar numa resposta possível à questão: o que prevenimos? Propomos então a 

seguinte associação (...): prevenir = pré-venir = antecipar o sujeito. Portanto, lançamos mão da 

prevenção na clínica com bebês quando os pais não puderam pré-venir um sujeito em seu bebê! 

(Teperman, 2005, p. 83) 

Diversos pesquisadores destacam, ainda, que assim como é possível a ocorrência de 

uma dificuldade dos pais de realizar essa antecipação própria da função materna, por questões 

diversas e contingenciais, é fundamental considerar também as respostas que o bebê pode dar 

ou não a tal suposição, bem como ao investimento libidinal realizado nesses cuidados 

particularizados que envolvem o estabelecimento de jogos prazerosos e gozosos entre bebê e 

agentes da função materna.  

Assim, há bebês que demonstram, desde os primeiros dias de vida, não poderem 

responder a tais investimentos parentais, ou que respondem de forma muito distante do que é 

esperado ou passível de ser interpretado pelos pais É possível que o efeito secundário dessa 

não resposta seja que os pais também não possam mais sustentar uma aposta no sujeito, no 

caso desse filho em específico – ocasionando em um desmonte do narcisismo dos pais, como 

mencionamos na Introdução, e, para além disso, em um curto-circuito nas trocas estabelecidas 

entre pais e bebê. 

Laznik (2004) ressalta, a partir de suas pesquisas, que os bebês que apresentam “risco 

de autismo” demonstram, por vezes desde o nascimento, um fechamento primordial ao laço 

com o Outro. É como se tais bebês fossem impermeáveis aos investimentos parentais, não se 

deixando marcar por esse banho libidinal e de linguagem que lhe é oferecido. Essa recusa 
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primária ao laço marca, então, uma posição própria da criança e um fechamento muito 

primordial. 

A clínica de bebês, portanto, implica incidir na trama complexa que está em jogo 

nesses primórdios da constituição, que envolve considerar tanto a posição dos pais quanto as 

respostas singulares do neonato desde o princípio.  

Assim, nesse tempo do sujeito, é apenas considerando uma leitura dessa relação entre 

bebê e mãe, entre sujeito e Outro, que se pode intervir. Como afirma Winnicott, um bebê não 

existe sozinho. Isso não quer dizer que ele seja uma extensão da subjetividade materna, ou 

que a relação seja, como afirmam alguns teóricos, harmônica – pois o desencontro está 

presente, por estrutura, desde o primeiro instante –, mas sim que é apenas na trança que vai se 

perfazendo entre enunciação materna, real do corpo do bebê e resposta dele, que se pode 

considerar a subjetividade singular que está em jogo nesse tempo da vida e nesses primórdios 

da constituição psíquica. Retomamos essas discussões no Capítulo 3 do presente trabalho, ao 

trabalharmos o conceito de pulsão. 

Destacamos, por fim, antes de adentrar no próximo item, um aspecto fundamental a 

ser levado em conta quando pensamos nesse tempo: ainda que apontemos um papel ativo do 

bebê em seu percurso de subjetivação desde o início da vida, há uma diferença entre as 

respostas possíveis do sujeito nesse momento, em relação a outros. Trata-se do fato, destacado 

por Jerusalinsky (2018), de que o bebê se apresenta na condição de infans – e, portanto, ainda 

não pode se posicionar como falante. Esse aspecto é crucial no âmbito de nossas questões de 

pesquisa, conforme desvelaremos a seguir. 

 

2.4 A clínica psicanalítica de crianças pequenas: na fronteira entre a clínica 

de bebês e a clínica de crianças? 

Em uma crônica publicada na Folha de São Paulo em 10 de janeiro de 2020, Tati 

Bernardi aborda de maneira bem-humorada os dramas, dificuldades, mitos e cobranças sociais 

em torno da maternidade e das mães, a partir de algumas cenas vividas com sua filha de 2 

anos. Nesse texto, ela coloca três vezes, entre parênteses, ainda que com sutis diferenças na 

construção da frase, uma questão que aponta para a sua posição faltante e sem certezas ao 

ocupar o lugar de mãe, após se referir assertivamente à filha como bebê: é bebê aos dois 

anos? 
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Essa questão, do modo como é colocada no texto, produz humor, na medida em que 

também provoca uma identificação: não é difícil entender que se trata de uma questão para 

todos os pais, diante de um filho que de repente (nem tanto assim) começa a andar e falar por 

conta própria, mas ainda está muito próximo, cronologicamente, na estrutura corporal e nos 

comportamentos, do bebê. Curiosamente, também essa pergunta se colocava frequentemente 

para mim, quando atendia algumas crianças em torno de dois anos, como Felipe, Caio (casos 

que discutiremos posteriormente) e Heitor: mas, afinal, trata-se aqui de um bebê ou de uma 

criança? Essa clínica a que me refiro, a clínica psicanalítica dessas crianças entre dois e três 

anos, é clínica de bebês? As intervenções em sessões conjuntas com pais e crianças, nesses 

casos, podem ser pensadas na mesma lógica que as sessões pais-bebê? 

Conforme explicitamos nos itens anteriores, a diferenciação entre a clínica 

psicanalítica de bebês e a clínica de crianças não se baseia em um critério cronológico ou na 

tentativa de criar especialidades dentro da psicanálise, mas sim na necessidade de que o 

clínico possa realizar uma leitura precisa e sustentar uma posição de analista, balizado pela 

ética da psicanálise, apostando em uma direção de tratamento que possibilite que o sujeito 

possa advir. Para tal, é preciso levar em consideração o modo como o sujeito se apresenta e 

pode ser escutado em cada tempo de sua constituição. 

Jerusalinsky (2018) destaca, como ressaltamos, que o sujeito no “tempo do bebê” 

ainda está na condição de infans, não tendo ocorrido uma passagem ao falasser. A autora 

também aponta que a criança pequena, diferentemente do bebê, já apresenta a produção de um 

brincar próprio como modo de responder a seu Outro. Isso diferenciaria uma clínica de 

crianças da clínica de bebês: as crianças, de acordo com a autora, revelam, por meio de 

sintomas constituintes do sujeito, um inconsciente em formação (ao passo que o bebê o revela 

a partir do que dá a ver no seu corpo e no jogo de posições com seu Outro, como 

explicitamos). A criança que fala e, ao falar, erra, produz equívoco, já dá testemunho de seu 

modo de responder, na língua, ao Outro; a criança que brinca e, ao brincar, realiza produções 

singulares com a língua, pode construir sob transferência sua saída, sua invenção própria, para 

isso que é irremediável perda envolvida em habitar a linguagem. 

De certo modo, era um tanto isso – que parece simples, mas é complexo – que me 

indagava nos casos que atendia, e me fazia me perguntar se aqueles atendimentos eram de 

bebês ou de crianças, para depois circunscrevê-los como casos de crianças pequenas: eram 

crianças que já tinham um princípio de fala, ou cujo efeito do trabalho foi essa fala poder 
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aparecer; crianças que tinham um princípio de brincar, ou que ao longo do tratamento 

puderam ir desdobrando um brincar simbólico e imaginário próprio – possuindo, então, 

recursos que indicavam uma possibilidade de separação simbólica em relação ao Outro 

diferente do que é possível a um bebê. Concomitantemente, fui percebendo, ao longo da 

pesquisa, como já apresentamos, que esse era um ponto comum nos casos que me indagavam: 

as questões dessas crianças e as dificuldades que atravessavam em sua constituição subjetiva 

não eram concernentes fundamentalmente à entrada na linguagem, mas sim a impasses na 

ocorrência de uma certa separação com o Outro, nos quais a relação com a falta constitutiva já 

se fazia presente. 

Jerusalinsky (2018) situa a clínica de bebês como equivalente ao que ela nomeia de 

clínica da primeira infância, que cronologicamente seria a clínica de 0 a 3 anos (o que 

abarcaria os casos sobre os quais nos debruçamos aqui). Em uma nota de rodapé, ela pondera 

que, apesar de as teorias do desenvolvimento e a atual legislação brasileira considerarem a 

primeira infância como a idade dos 0 a 6 anos, para a psicanálise, a criança perto dos 3 anos já 

entra na conflitiva edípica, encontrando-se com a castração, “deixando de ser o bebê da mãe, 

para começar a situar-se, como falante, na sexuação, implicando-se inconscientemente na 

identificação e escolha de objeto” (Jerusalinsky, 2018, p.11). Assim, para a autora, a idade de 

3 a 6 anos seria o tempo da criança pequena, tempo de travessia do Édipo. 

Entretanto, conforme demonstraremos, nos casos clínicos disparadores desse trabalho, 

apesar de se verificar a existência de um sofrimento psíquico decorrente de uma dificuldade 

concernente a uma separação do Outro primordial – de modo que a falta já estava 

estruturalmente em jogo para a criança –, verificava-se no momento de início do tratamento 

que as crianças se encontravam ainda em um momento anterior ao Édipo ou, pelo menos, ao 

conflito em jogo no Complexo de Édipo descrito por Freud. 

Como pensar esses casos que evocam um tempo da constituição subjetiva anterior à 

instauração do complexo de castração propriamente dito, mas nos quais os sintomas ou 

sofrimentos em jogo evidenciam algo enroscado já relativo a uma separação entre sujeito e 

outro e à transmissão da falta e, portanto, em última instância, da função paterna? Lacan, em 

seu Seminário 4, “A relação de objeto”, ocorrido nos anos de 1956 e 1957, nos aponta um 

caminho teórico precioso para pensar essa clínica, ao realizar considerações acerca da noção 

de frustração como um dos modos de vivenciar a falta de objeto: 
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A noção de frustração, quando posta em primeiro plano da teoria analítica, se refere à primeira 

idade da vida. Ela está ligada às investigações dos traumas, fixações, impressões, provenientes 

de experiências pré-edipianas. Isso não implica que seja exterior ao Édipo – ela lhe dá, de certa 

forma, o terreno preparatório, a base e o fundamento. Ela modela a experiência do sujeito e 

prepara nele certas inflexões que darão a vertente segundo a qual o conflito edipiano será levado 

a se infletir, de maneira mais ou menos intensa, num sentido que poderá ser atípico ou 

heterotípico. (Lacan, 1956-57/1994, p. 62) 

Acerca desta colocação de Lacan, merece atenção a marcação temporal que o autor 

faz, quando localiza a frustração como referente “à primeira idade da vida”. Tal delimitação 

etária, que inevitavelmente remete à passagem do tempo e ao desenvolvimento cronológico 

do ser humano, certamente salta aos olhos em um texto do psicanalista francês, que tanto se 

ocupou, conforme já abordamos, em diferenciar a temporalidade do inconsciente do tempo 

cronológico, trazendo para o campo da psicanálise a noção de tempo lógico. Ainda assim, 

esse trecho explicita (e a prática clínica com crianças também) que considerar a temporalidade 

lógica do inconsciente e da constituição subjetiva não implica desconsiderar as vicissitudes 

envolvidas no desenvolvimento e na passagem cronológica de tempo. 

Outro aspecto que merece destaque nessa citação é a afirmação de Lacan de que a 

frustração trata das experiências pré-edipianas. O que o psicanalista francês aponta com essa 

afirmação? No desenrolar da Parte II deste trabalho, desvelaremos esse aspecto. 

Ao localizar a frustração como modalidade da falta da primeira idade da vida, Lacan 

abre um caminho importante para aprofundar particularidades que aparecem na clínica 

psicanalítica de crianças pequenas. 

Petri (2008) realiza uma proposta de escansão do “tempo criança” em três tempos, 

distintos entre si de acordo com o momento lógico em que a criança se encontra no que 

concerne ao encontro com a castração: criança pequena, criança edípica e criança na latência. 

De acordo com a autora, a criança pequena seria aquela que organiza a questão da falta 

de acordo com a dialética da frustração. Se em um primeiro momento, no bebê, há a ilusão de 

completude entre mãe e criança, a criança pequena, ao se confrontar com o desencontro com a 

mãe – que na alternância inicial presença/ausência não comparece no momento desejado, ou 

comparece cedo demais – vislumbrando então a falta no seu estatuto real, atribui à mãe o 

lugar de Outro real primordial que tudo pode, como possuidora de objetos de dom e detentora 

da escolha de dá-los ou não à criança.  

Há então uma mudança de estatuto do Outro, como retomam Lucero e Vorcaro (2018), 

no tempo da frustração. Nas palavras das autoras: “ele aparecerá privilegiadamente, para a 
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criança, como um Outro real, ou seja, um personagem concreto e caprichoso, onipotente” 

(Lucero & Vorcaro, 2018, 41). 

Como resposta para organizar e se defender desse Outro onipotente, que remete à 

figura da mãe devoradora e insaciável, Petri (2008) ressalta que a criança passa a operar com 

o elemento falo: 

Tal situação se reorganiza a partir do falo, elemento que ganha destaque na equação, 

instaurando o que Lacan (1956/57) chama de dialética da frustração ou do engodo. A criança, 

devido a sua dependência dos objetos que a mãe oferece ou não, passa então a se fazer falo da 

mãe, na tentativa de resolver o impasse que se impõe, obturando assim essa primeira brecha a 

partir da qual o real é vislumbrado. (Petri, 2008, p. 67) 

A entrada na dialética da frustração ou jogo de engodo depende, ainda, conforme frisa 

a autora, de que essa posição na qual a criança se oferece – ser falo da mãe, completando-a e 

obstruindo imaginariamente a sua falta – tenha de fato o estatuto de engodo. Para tal, é 

necessário que o agente da função materna seja ele mesmo marcado pela castração e possa 

transmiti-la de alguma maneira à criança. 

Esse tempo, que Lacan denomina então de pré-edípico, seria também aquele que no 

ano seguinte, em seu Seminário 5 (1957-1958/1999), ele aponta como primeiro tempo do 

Édipo, considerando então o último como percurso em três tempos ao longo do qual ocorre, 

para a criança, a transmissão da função paterna e da Lei simbólica como organizadora da falta 

(o que se efetiva apenas ao final do terceiro tempo, com a inscrição da castração simbólica 

pela criança). 

Quando aborda os tempos do sujeito, Flesler (2012) aponta que a passagem de um 

tempo lógico a outro da constituição ocorre em momentos nos quais há uma extração de gozo 

fora da criança, que então sai da posição de objeto e pode se efetuar, a cada tempo, como 

sujeito. A cada tempo, assim, é necessário que se reatualizem as operações que a autora 

nomeia antecipação e nominação (que propomos aproximar, neste trabalho, da função 

materna e da função paterna) necessárias para a passagem ao “precipitado estrutural 

posterior”. Dessa forma, ao longo da constituição subjetiva estabelecem-se jogos entre a 

criança e aqueles que encarnam seu Outro. O Outro propõe e a criança, diante disso que lhe é 

ofertado pelo seu Outro, responde. 

Flesler (2012) indica em seu texto, embora não se aprofunde nessa seara, que não é 

natural e nem simples que a criança produza sua resposta e possa adentrar o jogo próprio do 
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tempo da dialética entre ser ou não ser falo – dialética da frustração (que ela localiza como 

primeiro tempo do sujeito). 

Considera-se importante dar ênfase a este último apontamento, essencial para nos 

debruçarmos nos aspectos que investigamos nessa pesquisa. É usual que os psicanalistas, 

sobretudo aqueles que não estão em contato direto com a clínica de bebês e crianças 

pequenas, não levem em consideração que há todo um tempo da constituição subjetiva 

logicamente anterior à dialética da frustração – que podemos articular ao que os autores que 

mencionamos no item anterior nomeiam de tempo de bebê. Conforme ressaltamos, na revisão 

realizada ao longo deste capítulo, por sua vez, a clínica psicanalítica de bebês (bem como a 

clínica do autismo e outras psicopatologias) revela que para que a criança possa ascender à 

dialética da frustração, há a anterioridade lógica de uma série de jogos com seu Outro, que 

inicialmente inscrevem e marcam seu corpo como corpo pulsional. Que a criança possa passar 

de bebê-objeto que se faz objeto de gozo da mãe para entrar no jogo de engodo de ser (ou não 

ser) falo da mãe há uma passagem: essa é uma hipótese que sustentamos nesta pesquisa, 

desdobrando-a nos capítulos 3 e 4. 

Indicamos, a partir do exposto, a dialética da frustração como marca de uma passagem 

do tempo de ser bebê para os tempos da criança. Propomos, ainda, nomear esse momento de 

passagem, inspiradas em Petri (2008), como tempo da criança pequena, no qual estão em 

jogo operações psíquicas que já se articulam com o Édipo, mas antecedem logicamente a 

construção da trama edípica em si. Apostamos, ainda, que os diversos impasses nessa 

primeira separação entre criança e cuidador, que investigamos na presente dissertação, diriam 

respeito a diferentes impasses em tal passagem, ou entrada e travessia do tempo da criança 

pequena. 

Para aprofundar tais aspectos, por sua vez, consideramos fundamental retomar 

algumas considerações lacanianas acerca da constituição do sujeito, da transmissão da falta de 

objeto e do próprio Édipo, para a seguir nos determos mais profundamente em algumas 

escansões temporais que articulamos aqui com essa ideia de tempo da criança pequena. 

A partir do abordado, sustentamos então a hipótese de que a passagem do tempo de ser 

bebê para o tempo de ser criança envolve a produção de uma nova resposta subjetiva da 

criança, na direção de uma primeira separação em relação ao seu Outro primordial, na qual 

está em jogo a entrada e a travessia da Dialética da Frustração, considerações que 

desdobraremos na Parte II desta dissertação. 
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Apresentaremos, ainda, a hipótese de que o jogo do carretel descrito por Freud 

(1920/2005) a partir da observação de seu neto, conhecido na literatura psicanalítica como 

Fort-Da, é representante de um modo de brincar característico desse tempo e estruturante, 

como construção simbólico-imaginária que permite uma primeira realização da falta pela 

criança e uma separação de seu Outro, anterior ao Édipo freudiano. Assim como a entrada na 

dialética da frustração, a possibilidade de brincar ativamente de Fort-Da não é natural para a 

criança, mas pode ficar truncada – o que implica angústia do lado da criança, que não 

encontra recursos simbólicos para dar conta de se haver com a falta estrutural, ou quando tal 

falta sequer pode aparecer do lado de seu Outro. 

Nesse cenário, diante da angústia, a criança manifesta sofrimento psíquico e pode 

também produzir um sintoma – muitas vezes, e conforme ficará claro, não por acaso, sintoma 

alimentar. 

Acrescenta-se, ainda, a hipótese, que também aprofundaremos, de que, para que tal 

passagem do tempo de ser bebê para o tempo da criança pequena ocorra, é importante que o 

agente da função materna para a criança, que encarna seu Outro primordial – normalmente, a 

mãe – antecipe para ela um novo lugar e a existência de um terceiro. Isso envolve uma perda 

de gozo do lado da mãe e um confronto com sua própria castração, bem como o 

endereçamento de seu desejo para um objeto para além da criança. Nesse processo, há um 

colapso da ilusão narcísica necessária dos primeiros meses de vida não apenas para a criança, 

mas também para a mãe. É o que Tati Bernardi evidencia em seu texto, ao chamar a filha de 2 

anos de bebê, mas vacilar em tal nomeação, perguntando-se se já não se trata mais ali de um 

bebê. Essa vacilação indica, do lado dessa mãe, a suposição de sujeito na filha, bem como o 

reconhecimento de uma mudança que envolve que ela ocupe um novo lugar em seu desejo, 

diferente do lugar de bebê da mamãe, e que envolve também a transmissão de uma nova 

nomeação para a criança. 

 Assim, em casos nos quais há uma dificuldade da criança pequena em efetivar essa 

primeira separação, própria da passagem de bebê a criança, muitas vezes tal dificuldade se 

articula com um entrave do lado dos seus outros, que encarnam o Outro para a criança, de 

sustentarem essa primeira transmissão da função do pai para a criança. Pai que nesse tempo 

aparece ainda via discurso materno, pai simbólico, mas que marca a existência de um terceiro 

entre mãe e criança (que se materializa como elemento falo) e de uma castração da mãe. 
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Esses aspectos nos dão pistas para pensar nas particularidades para as quais o 

psicanalista deve atentar nessa clínica, em especial, no que concerne ao lugar dos pais e à 

transferência estabelecida por eles, bem como às resistências que aparecerem do seu lado.  

Discutiremos que não é por acaso que em muitos casos, nesse momento da vida, as 

sessões se iniciam conjuntas, com pais e crianças, mas há, como desdobramento do trabalho, 

uma separação física de espaços – de modo que a criança possa, em determinado momento, 

ser atendida em separado dos pais ou, ainda, que se estabeleça um movimento que configura 

um certo jogo, no qual os pais entram e saem da sessão. Nessas movimentações, que 

envolvem a própria retomada de um jogo de posições necessário para a efetivação da 

separação simbólica e o advento do sujeito do lado da criança, a experiência clínica da 

pesquisadora aponta para a importância de que o analista se pergunte como escutar e acolher 

os pais, de modo a manejar as resistências que apareçam do lado deles, como já anuncia o 

caso Heitor. 

Portanto, localizamos neste item a clínica da criança pequena como aquela em que 

pode haver um enrosco justamente na separação decorrente da passagem do bebê à criança. 

Assim, essa clínica levanta aspectos particulares de serem considerados pelo psicanalista, que 

deverá estar atento ao que é próprio da fronteira da clínica de bebês e da clínica de crianças.  

A Parte II desta dissertação, que se inicia a seguir, intitulada “A criança pequena: 

tempo de passagem”, é voltada para o aprofundamento das discussões e hipóteses que 

expusemos neste item 2.4. Ao longo de alguns capítulos, abordaremos aspectos fundamentais 

para pensar a constituição do sujeito e a transmissão da falta nos primeiros tempos da 

constituição, procurando delinear melhor os operadores teóricos que permitam verificar as 

hipóteses aqui explicitadas. 
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PARTE II: A CRIANÇA PEQUENA: TEMPO DE PASSAGEM 

 

Ao longo dos próximos capítulos, que compõem a segunda parte de nosso trabalho, 

desenvolveremos os aspectos teóricos nos quais estamos nos ancorando para propor a “clínica 

da criança pequena” que anunciamos ao final do Capítulo 2 da parte I, bem como para apontar 

de que separação se trata nos casos discutidos e, ainda, alguns impasses possíveis nessa 

separação, no que concerne à subjetivação da criança. Para tal, mergulharemos mais 

profundamente na teoria lacaniana de constituição do sujeito, colocando uma lente de 

aumento nos primeiros tempos de tal constituição, de modo a desdobrar e verificar as 

hipóteses que articulamos. 

 

3. Pulsão, linguagem e objeto: a construção de um corpo psíquico na 

primeira infância 

Conforme abordamos até aqui, pretendemos nesta pesquisa avançar na leitura e 

manejo clínico de casos que apresentam sintomas que apontam para uma dificuldade ou 

impossibilidade de ocorrência de uma primeira separação psíquica entre mãe e criança; 

separação que na nossa hipótese diz respeito, como apontamos no capítulo anterior, a 

operações psíquicas relativas a um determinado tempo da constituição do sujeito. 

Pretendemos, ainda, discutir o aparecimento de sintomas alimentares na primeira 

infância, dentre os quais a recusa alimentar, como respostas frequentes do sujeito diante de 

impasses nesse tempo da constituição, embora salientando que sintoma e estrutura não se 

recobrem, ou seja: nem os conflitos em jogo nesse tempo explicam todos os aparecimentos de 

sintomas alimentares, nem o sintoma alimentar é a única resposta possível do sujeito diante de 

tais impasses na separação. 

Como entender então tal recorrência de sintomas alimentares na primeira infância 

como uma resposta da criança pequena a impasses na separação psíquica com a mãe, sem cair 

em uma explicação simplista ou em uma leitura desenvolvimentista da psicanálise, mas 

também sem desconsiderar os dados que a clínica nos aponta e cair numa relativização 

puramente teórico-conceitual, quase filosófica, que também se afasta da psicanálise? 

Considera-se que o conceito de pulsão proposto por Freud e retomado por Lacan é um 

operador teórico importante para avançar em relação a essa questão. Procuramos então, neste 
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capítulo, abordar algumas proposições acerca desse conceito ao longo da metapsicologia 

freudiana, bem como a leitura de Lacan, sobretudo em seu seminário 11, no qual o 

psicanalista francês elege a pulsão como um dos conceitos fundamentais da psicanálise. 

 Revisar esse conceito também se mostra importante para o aprofundamento que 

pretendemos realizar em torno das especificidades do sujeito nesse tempo da constituição, que 

denominamos tempo da criança pequena. Além disso, abre caminho para delinear também 

outros sintomas e manifestações apontados na literatura como recorrentes na primeira infância 

e como articulados com dificuldades na separação mãe-criança (como alguns dos chamados 

distúrbios de sono no bebê ou criança, alguns atrasos na fala, dentre outros). 

A pulsão é conceito chave para pensar a concepção de corpo para a psicanálise, que 

difere do corpo abordado por outros referenciais epistemológicos, frisando-se aqui 

particularmente a diferença entre tal corpo e o corpo tratado pela medicina. Também marca 

uma diferença para pensar o estatuto do ato de comer, ou não comer, bem como de outras 

funções consideradas pelo campo médico como funções vitais. 

Ora, como abordamos brevemente no capítulo anterior, os psicanalistas que trabalham 

com bebês ressaltam o papel fundamental que o corpo assume nessa clínica, destacando que é 

a partir de sinais que o bebê manifesta – muitas vezes concernentes a suas funções corporais –

, que ele dá a ver a sua subjetividade e um possível sofrimento psíquico nessa idade da vida. 

Conforme destaca Jerusalinsky (2018), o bebê, que ainda não fala em associação livre como o 

adulto, tampouco brinca simbolicamente como a criança,  

dá a ver, por meio de sua produção corporal (olhar, voz e endereçamento psicomotor), as suas 

incipientes respostas aos outros. O mesmo ocorre pelo modo pelo qual sono-vigília, fome-

saciedade, retenção-expulsão de fezes, circulam na relação com o Outro encarnado, 

estabelecendo ritmos nas alternâncias presença e ausência que fazem comparecer as incipientes 

respostas do bebê que lhe dizem respeito como sujeito nos primórdios da constituição. 

(Jerusalisnky, 2018, p. 14) 

Acrescenta-se, ainda, que os sintomas e manifestações que um bebê pode apresentar 

não têm sentido evidente, sendo necessário então que o analista realize, como mencionamos 

anteriormente, uma operação de leitura disso que o bebê dá a ver. 

Tal proeminência do corpo como território de sintomas que apontam para sofrimento 

psíquico também é verificada na clínica de crianças, sobretudo nas crianças pequenas, o que é 

amplamente mencionado na literatura psicanalítica e nos parece em consonância com a nossa 

hipótese de que clínica psicanalítica da criança pequena estaria na fronteira com a clínica de 

bebês. Petri (2008) destaca que, especialmente no tempo que recorta como da criança 
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pequena, com frequência os sintomas aparecem atrelados ao corpo. A autora cita Coriat 

(1999), para apontar que há uma relação mais estreita na infância entre significante e corpo, e 

Eliacheff (1995), para apontar que é possível uma certa escuta do funcionamento orgânico 

como efeito do inconsciente, o que dialoga com a operação de leitura proposta por 

Jerusalinsky (2018) em torno das manifestações corporais no bebê. A autora acrescenta ainda:  

A anorexia mental é um sintoma particularmente comum desse tempo, embora apareça 

também em outros momentos, acompanhada de outros transtornos como, por exemplo, vômitos, 

refluxos, descontrole dos esfíncteres, distúrbios de sono. Tais sintomas surgem diante de 

impasses não superados na dialética da frustração, lógica que caracteriza esse tempo da 

constituição do sujeito. (Petri, 2008, pp. 105 e 106) 

Assim, os sintomas que trazem as crianças a um psicanalista, sobretudo as crianças na 

primeira infância, muitas vezes estão atrelados explicitamente ao corpo e ao funcionamento 

corporal: recusas alimentares, vômitos “emocionais”, encopreses, enureses, alterações e 

dificuldades no sono (os chamados distúrbios no sono), dentre outros, são queixas comuns 

que levam os pais a procurar ajuda de um especialista; por vezes diretamente o psicólogo ou 

psicanalista, por vezes os pediatras – que podem encaminhar tais crianças ao psicanalista em 

um segundo tempo, normalmente após verificarem uma persistência ou consistência de tais 

sintomas (quando não cedem diante de orientações a pais realizadas no campo da clínica 

médica) e a inexistência de ditas “causas orgânicas” para os mesmos. 

Embora de maneira talvez menos evidente para o senso comum, podemos também 

considerar ligadas ao corpo manifestações como atrasos na fala e recusa ativa a olhar nos 

olhos, por exemplo, bem como alterações por vezes globais no desenvolvimento, que 

implicam a desorganização de mais de uma função psicomotora e muitas vezes apontam 

(embora nem sempre) para um sofrimento menos pontual e para um quadro ligado a entraves 

estruturais na constituição psíquica3, que não são tema direto deste trabalho. Nesses últimos 

casos, pensar o que tange ao corpo mostra-se também fundamental para a leitura do que está 

em jogo em termos da constituição subjetiva da criança4. 

 
3 Definição proposta por Kupfer, Pesaro, Merletti e Voltolini (2017) para se referir às crianças em risco de 

evolução em direção às psicopatologias graves da infância, como a psicose infantil e o autismo, e retomada por 

Bernardino, Lavrador e Bechara (2020) para se referir às crianças que apresentam obstáculos de ordem estrutural 

no processo de constituição subjetiva. 
4 A esse respeito, importantes autores destacam a construção de uma imagem corporal, e de que modo isso se dá, 

como um importante aspecto para pensar o diagnóstico diferencial na infância, e também a ser considerado 

quando se acompanha a constituição do sujeito na infância, sendo esse um dos eixos fundamentais da 

constituição psíquica destacados pelo instrumento recentemente validado para Acompanhamento Psicanalítico 

da Criança em Escolas, Grupos e Instituições (APEGI), que procura proceder a uma leitura do processo de 

constituição subjetiva articulada ao desenvolvimento da criança (Kupfer, Bernardino e Silva, 2020). 
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Tal relevância do corpo na clínica de bebês e crianças, sobretudo crianças pequenas, 

aponta para o entrecruzamento existente entre a constituição subjetiva e a construção de uma 

certa organização corporal. Mas que corpo é esse a que nos remetemos em psicanálise? 

Soler (1987/1994) ressalta que desde os primeiros trabalhos de Freud está posto que 

não existe inconsciente sem incidência sobre o corpo, ou seja: o corpo é tocado pelo 

inconsciente e não é alheio a ele. O conceito de pulsão é paradigmático para pensar o lugar do 

corpo na psicanálise, uma vez que rompe com a dicotomia corpo e psiquismo, sendo proposto 

como um conceito limite entre psíquico e somático (Freud, 1915/2004) e que se encontra no 

cerne da teoria freudiana acerca da sexualidade (Evans, 2011). 

Em “Três Ensaios Sobre a Sexualidade” (1905/1969), Freud desvincula a sexualidade 

humana de um puro determinismo biológico, discutindo diversas manifestações que apontam 

para a existência de uma satisfação sexual que não está alinhada com a preservação da espécie 

e assim ampliando a noção de sexualidade para além do que concerne ao ato genital de 

cópula. A satisfação sexual (então também chamada satisfação libidinal ou erógena) é, então, 

considerada como obtenção de sensações prazerosas que podem ocorrer a partir de várias 

regiões do corpo, denominadas zonas erógenas. O autor dá visibilidade, nesse momento, para 

uma sexualidade infantil, e para a primeira infância como momento privilegiado no 

estabelecimento dos modos singulares de satisfação sexual, a partir das experiências de cada 

bebê e criança. 

Freud (1905/1969) apresenta então a teoria do apoio, que persiste ao longo de um 

primeiro tempo de sua metapsicologia sobre as pulsões, segundo a qual haveria dois tipos de 

pulsão: a de autoconservação – instintos biológicos visando a preservação da espécie, como a 

fome, que levaria o bebê a comer para garantir a sobrevivência – e as pulsões sexuais, que 

teriam como meta a obtenção de sensações prazerosas (Freud, 1915/2004). As segundas se 

originariam das primeiras, mas delas se diferenciariam. Por exemplo, o bebê mamaria uma 

primeira vez no seio da mãe para satisfazer sua fome, mas obteria, então, outra satisfação – 

prazerosa – que em nada diria respeito à alimentação biológica. Seria na tentativa de obter 

novamente esse prazer relacionado ao ato de sugar que o bebê posteriormente levaria outros 

objetos à boca, como o próprio dedo. Assim, o autor afirma:  

É fácil também adivinhar as ocasiões em que a criança teve suas primeiras experiências de 

prazer, que agora luta por renovar. Foi a sua primeira e mais vital atividade, sugando o seio da 

mãe ou substitutos dele, que deve tê-la familiarizado com este prazer. (...) De início, a atividade 

sexual se liga a funções que atendem à finalidade de autopreservação e não se torna 

independente delas senão mais tarde. (Freud, 1905/1969, p. 186) 
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Em texto posterior, “Pulsões e Destinos da Pulsão” (1915/2004), Freud procura 

realizar considerações metapsicológicas sobre as pulsões sexuais. Ainda que ele mantenha a 

divisão entre pulsões de autoconservação e pulsões sexuais, já havia nessa época os efeitos de 

importantes avanços clínico-teóricos em torno da psicanálise e do texto publicado no ano 

anterior, “Introdução ao Narcisismo” (1914/2004), no qual ele relativiza esse primeiro 

dualismo pulsional, apontando a existência de investimentos de ordem também libidinal nas 

pulsões do eu (desdobramento teórico das pulsões de autoconservação). Assim, nessa 

publicação de 1915, é possível recortar colocações paradoxais e inclusive algumas ressalvas 

de Freud em relação a essa primeira divisão entre as pulsões, apontando para o caráter 

provisório que esse modelo deveria assumir. O autor conjectura que possivelmente o estudo 

mais aprofundado das pulsões do eu, a partir de patologias que ele então denomina narcísicas, 

levaria a novas formulações a respeito das diferentes formas de pulsão. 

Entretanto, ele ainda aborda nesse texto um desenvolvimento da pulsão sexual, que 

ocorreria em paralelo com o desenvolvimento das funções do organismo. Nesse processo, 

algumas zonas se constituiriam como fontes de satisfação libidinal – zonas erógenas –, na 

medida em que são mais exploradas ao longo do processo de maturação orgânica, como a 

boca e o ânus. Assim, haveria uma sequência do desenvolvimento sexual humano, 

relacionada com a maturação do organismo, na direção de uma sexualidade genital adulta. A 

esse respeito, Freud destaca que as pulsões ligadas à satisfação da necessidade, denominadas 

então pulsões de autoconservação ou do Eu, constituiriam trilhas a partir das quais as pulsões 

sexuais se estabeleceriam. Assim, o autor afirma, a respeito das satisfações libidinais: 

Em sua primeira manifestação, ainda se veiculam apoiadas nas pulsões de autoconservação, 

das quais só se separam pouco a pouco. O mesmo ocorre com a busca do objeto, atividade para 

a qual se servem das trilhas que as pulsões do Eu lhes deixaram indicadas. (Freud, 1915/2004, 

p. 151) 

Nesse texto, Freud também destaca “quatro termos” relativos à pulsão que 

evidenciariam seu caráter de fronteira entre psíquico e somático: pressão, meta, objeto e fonte. 

Por pressão, o psicanalista se refere à própria força motora das pulsões, que, ao contrário do 

que ocorre com qualquer estímulo fisiológico, é constante; a pulsão não para jamais de pulsar. 

A meta da pulsão é definida como sendo, sempre, a satisfação, que no caso das pulsões 

sexuais ocorreria de acordo com o princípio do prazer. A fonte da pulsão seria sua própria 

origem no corpo: as zonas erógenas. E em relação ao objeto, ressaltamos uma observação 
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fundamental do autor: o objeto é variável, sendo apenas a via pela qual cada pulsão atinge seu 

objetivo de satisfação. Esses termos foram retomados por Lacan em sua leitura do conceito, 

conforme abordaremos. 

Posteriormente em sua obra, Freud propõe um segundo dualismo pulsional. O autor se 

dá conta de que não há sobreposição entre satisfação pulsional e prazer: existiria uma 

satisfação pulsional para além da meta de obtenção de prazer (Freud, 1920/2006), o que o leva 

a propor então a existência de pulsões de morte, que se contrapõem às pulsões de vida 

(conceito que engloba as de autoconservação e as sexuais). Tal satisfação que não diz respeito 

ao prazer, podemos articulá-la à noção de gozo na obra de Lacan. 

Consideramos essencial destacar um aspecto que persiste ao longo da obra freudiana, 

em sua leitura sobre as diferentes manifestações da pulsão, sendo um ponto comum em 

relação às considerações que abordamos acerca das pulsões sexuais, pulsões do Eu, pulsões de 

vida e pulsões de morte: podemos localizar, ao longo da obra do autor, diferentes menções à 

repetição como elemento fundamental de qualquer pulsão. Freud frisa que a satisfação 

pulsional ocorreria sempre a partir do retorno a um estado anterior de equilíbrio. Em um 

primeiro tempo de sua metapsicologia, o princípio de prazer é apontado como regendo tal 

retorno (prazer é então definido como retorno a uma homeostase do corpo, e desprazer como 

um estado que rompe com essa homeostase) (Freud, 1915/2004). Já em um segundo tempo, 

ao abordar a pulsão de morte, ele aponta para a existência de outros princípios que não o do 

prazer que também buscam um retorno a um estado anterior de equilíbrio – no caso da pulsão 

de morte, a própria morte como estado de equilíbrio anterior à vida (Freud, 1920/2006). 

Assim, o movimento da pulsão seria sempre conservador (Freud, 1923/2007). Esse 

aspecto de repetição articulado à satisfação da pulsão é destacado por Lacan (1964/2008), ao 

abordar a pulsão como operando em um circuito que se repete: o circuito pulsional. Na leitura 

lacaniana, em última instância, toda pulsão é pulsão de morte e também referente ao sexual. 

Dessa forma, estão em jogo nos movimentos pulsionais a repetição e a organização das 

formas de gozo de cada um, ao mesmo tempo em que o estabelecimento do circuito pulsional 

é fundamental na instauração de uma satisfação erótica que permite o advento da dimensão do 

desejo. Nas palavras do psicanalista francês: 

Se tudo é embrulhado na discussão das pulsões sexuais é porque não se vê que a pulsão sem 

dúvida que representa, mas apenas representa, e parcialmente, a curva da terminação da 

sexualidade no ser vivo. Como espantar-se que seu último termo seja a morte? Pois que a 

presença do sexo está ligada à morte. (Lacan, 1964/2008, p. 174) 
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Se Freud insiste até o final de sua obra, por vezes paradoxalmente, na existência de 

algo da pulsão que diz respeito à satisfação da necessidade e à manutenção da vida orgânica, 

Lacan (1964/2008) ressalta com clareza que, quando há pulsão, não é de forma alguma do 

registro do biológico que se trata. A pulsão é abordada pelo autor como uma montagem 

surrealista, que articula termos (propostos por Freud no texto citado de 1915) que seriam 

absolutamente disjuntos. Trata-se de uma aparelhagem, uma ficção, que permite à sexualidade 

participar do psiquismo, ou do inconsciente. 

Nessa direção, Lacan destaca a colocação de Freud acerca da pulsão como uma força 

constante, realçando que o movimento da pulsão não corresponde a nenhuma função 

fisiológica. Acrescenta, ainda, que a satisfação pulsional é sempre parcial: “(...) em relação à 

finalidade biológica da sexualidade, isto é, a reprodução, as pulsões, tais como elas se 

apresentam no processo da realidade psíquica, são pulsões parciais” (Lacan, 1964/2008, p. 

172). 

Quando aponta para toda pulsão como parcial, efeito de um corte originário da própria 

entrada na linguagem, Lacan (1964/2008) não só descarta qualquer determinismo do pulsional 

atrelado ao desenvolvimento do organismo, como também rompe com as leituras do texto 

freudiano que levam à ideia de uma evolução de pulsões em estágios hierárquicos entre si, até 

chegar a uma genitalidade adulta ideal. Dessa maneira, ele enfatiza a afirmação de Freud 

acerca da variabilidade do objeto da pulsão. Propõe então que se o objeto não satisfaz a 

pulsão, ele opera de maneira a pôr em marcha a pulsação constante da mesma, abordada como 

ocorrendo no circuito pulsional.  

Assim, o autor realiza uma leitura rigorosa do texto freudiano, destacando as aparentes 

contradições existentes entre proposições como a da variabilidade do objeto, a da satisfação 

como meta de toda a pulsão e a da pulsão como força constante que jamais deixa de pulsar. 

Na leitura lacaniana, a conclusão possível a partir desses três termos é a de que a satisfação 

total é impossível – ele aponta, ainda, que ela se encontra entre duas muralhas de impossível: 

uma simbólica e uma real. Podemos pensar então que se trata aqui de duas formas de a falta 

estrutural decorrente da própria alienação na linguagem se fazer presente: na hiância própria 

da cadeia significante, e na falta real, impossível, que remete às construções do autor de anos 

anteriores acerca da privação, o que retomaremos no próximo capítulo. 

O objeto da pulsão é, então, o objeto que Lacan discute nesse seminário como resto 

originário da entrada na linguagem: objeto a. Se a pulsão jamais alcança seu objeto de 
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satisfação – sendo impossível a satisfação total de gozo – o circuito pulsional contorna o 

objeto a. Já a satisfação pulsional parcial, a única possível, se daria no movimento de retorno 

ao próprio circuito, que se repete incessantemente. As diversas formas de corte (Lacan, 1958-

59/2016) do objeto a marcam as diferentes pulsões parciais: oral, anal, escópica e invocante. 

Ainda nesse décimo primeiro seminário, Lacan resgata as proposições freudianas 

acerca de três formas de satisfação pulsional – ativa, passiva e reflexiva –, para propor que o 

circuito pulsional ocorre em três tempos. Em relação ao terceiro tempo, que seria passivo, 

Lacan explicita que tal passividade inclui o outro. Trata-se de um tempo em que o sujeito se 

faz ativamente passivo, se faz objeto de satisfação e de gozo do Outro. Assim, tal tempo 

marca que o pulsional se dá, por estrutura, no laço com o Outro, bem como que a subjetivação 

só pode ocorrer a partir de outro sujeito – ideias do autor desde trabalhos anteriores e 

formuladas em construções muito interessantes no seu Seminário 6 (Lacan, 1958-1959/2016), 

que retomaremos no capítulo 5. 

No que tange às questões que colocamos no início deste capítulo, outra questão nos 

parece fundamental: se Lacan destaca a não hierarquização entre as pulsões parciais, bem 

como a não correspondência entre o estabelecimento da pulsão e o desenvolvimento orgânico, 

como pensar a questão da fonte, quarto termo destacado por Freud, definido por ele como o 

próprio corpo orgânico? Como pensar as trilhas às quais o psicanalista austríaco se remete, na 

citação que apresentamos, como concernindo às pulsões de autoconservação, a partir das 

quais se constituem as pulsões sexuais? Como entender o estabelecimento das zonas 

erógenas? 

Lacan (1964/2008) enfatiza que as zonas erógenas não são quaisquer umas, assim 

como as formas do objeto a não são aleatórias, mas justamente aquelas que se encontram na 

região de fronteira do corpo, e demarcadas por um buraco. Também em seu Seminário 6 ele 

faz uma colocação semelhante, explicitando que não é aleatório que os objetos oral e anal, por 

exemplo, sejam objetos de satisfação, mas justamente no que eles remetem metaforicamente 

ao que pode ser cortado, separado do corpo, rejeitado ou engolido, sendo na ocasião 

destacados pelo autor como representantes de uma das formas de corte do objeto a: objeto 

pré-genital (Lacan, 1958-1959/2016). 

Essas colocações nos parecem um tanto misteriosas, e talvez para aprofundamento nas 

mesmas fosse necessário um estudo mais minucioso do que o que pretendemos aqui, 

especificamente sobre as noções de corpo e de gozo ao longo da obra de Lacan. Por sua vez, 
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um ponto é fundamental nesta discussão, em relação à parte que nos interessa para os fins de 

nossa pesquisa: do texto lacaniano, depuramos que podemos pensar que as trilhas sobre as 

quais se estabelecem as zonas erógenas – trilhas que mapeiam as satisfações pulsionais e as 

formas de satisfação de cada um, mencionadas por Freud – não são as chamadas pulsões de 

autoconservação ou a maturação orgânica, mas sim as marcas deixadas pela linguagem, que 

constroem esse corpo. Não quaisquer marcas, mas aquelas significações oferecidas pelo 

cuidador que faz função materna para o bebê, ou, mais precisamente, os significantes do 

Outro pelos quais o sujeito se deixa marcar e que são, então, incorporados por ele. 

Brousse (1997) aborda a pulsão como resultado da operação do significante sobre a 

necessidade, a partir da demanda do Outro articulada na linguagem. Assim, desde o 

nascimento, o cuidador que faz função materna para o bebê nomeia para ele suas necessidades 

e satisfações – essa nomeação constitui a demanda. Algo escapa nesse processo, uma vez que 

não há real correlação entre a necessidade do bebê e a demanda materna: o desejo. 

Assim, é em decorrência dessa demanda do Outro, articulada na linguagem, que se 

estabelece a pulsão (Brousse, 1997). Conforme ressalta Soler (1987/1994), a inscrição do 

significante no corpo produz uma perda de gozo, um corte, originário; a satisfação de gozo 

que resta de tal inscrição significante no corpo é a satisfação pulsional. 

Lacan em nenhum momento descarta a passagem de um tempo cronológico ou a 

observação de que há, ao longo do tempo, uma possível mudança e reorganização nas formas 

de satisfação pulsional e nos modos de gozo privilegiados de um sujeito. Pelo contrário: ele 

afirma explicitamente que o próprio objetivo de uma análise seria o de possibilitar um certo 

rearranjo das formas de satisfação – quando se sofre demais (Lacan, 1964/2008). O que ele 

enfatiza, porém, e reitera ao longo de toda a sua leitura acerca da pulsão, nesse décimo 

primeiro seminário, é que tais mudanças, arranjos e reorganizações do campo pulsional não 

estão sujeitos ao desenvolvimento orgânico ou ao funcionamento do organismo, mas, sim, ao 

que se estabelece no laço com o Outro e ao assujeitamento próprio à entrada na linguagem. 

Especificamente em relação à fonte, ao estabelecimento das zonas erógenas e às mudanças de 

“objeto” pulsional privilegiado – que Freud observou ocorrer tão frequentemente ao longo do 

desenvolvimento infantil –, Lacan localiza a demanda do Outro como fator que provoca tais 

mudanças. O autor é bastante claro nesse ponto:  

... efetivamente, para o que é da emergência da sexualidade numa forma dita, é mesmo a um 

processo orgânico que temos a ver. Mas não há nenhuma razão para se estender este fato à 
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relação entre as outras pulsões parciais. Não há nenhuma relação de engendramento de uma das 

pulsões parciais à seguinte. 

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, 1964/2008, p. 177) 

Nesse trecho, notamos que Lacan fala de uma passagem da pulsão oral para a anal. 

Conforme expusemos, isso não equivale a uma evolução, ou ao desenvolvimento da pulsão 

sexual, ou seja: quando há circuito pulsional operando, todos os objetos, todas as pulsões 

parciais estão em jogo e na cena. Por sua vez, a articulação de tal passagem com a demanda 

do Outro nos permite pensar o lugar do corpo na clínica de bebês e crianças, e a proeminência 

de sintomas alimentares quando há impasses relativos a uma primeira separação psíquica no 

tempo da criança pequena – ou, como desdobraremos adiante, como respostas frequentes do 

sujeito diante de impasses na transmissão da falta concernentes à dialética da frustração. 

Na nossa leitura, esse apontamento de Lacan acerca da demanda do Outro como o que 

intervém, de fora do campo da pulsão, para que haja a passagem de uma pulsão parcial a 

outra, se articula com a própria função materna na constituição do sujeito e na construção da 

organização corporal que mencionamos. Aqueles que exercem essa função para o bebê e a 

criança – e colocamos no plural para frisar que não se trata necessariamente da mãe, mas que 

também não é qualquer um ou qualquer coisa (não podendo ser um celular, por exemplo) que 

pode fazer essa função – oferecem a ele significantes, marcas, e em seu percurso de 

constituição, o sujeito se deixa marcar pelo Outro, se deixa afetar pela demanda do Outro. Um 

corpo se constrói, é mapeado, escrito, por Isso que o sujeito escolhe das marcas que lhe são 

oferecidas pelo seu Outro inicialmente encarnado. 

Desse modo, a existência de um corpo pulsional não é dada, mas se articula 

intimamente com a própria entrada do sujeito na linguagem e no laço com o Outro. Como já 

ressaltamos, é do laço que se trata, ou do que pode estar atrapalhado no mesmo e, portanto, no 

que tange à construção desse corpo, na clínica de bebês. Nos impasses na separação na clínica 

de crianças pequenas, por sua vez, também há aspectos importantes desse laço e do estatuto 

do corpo a se considerar. 

Portanto, quando Jerusalinsky (2018) destaca que, na clínica de bebês, o psicanalista 

acompanha e realiza uma leitura de uma certa organização corporal do bebê no seu encontro 

com os outros que fazem para ele função de Outro consistente, é da própria organização desse 

corpo pulsional que se trata. É a partir da articulação de alguns jogos primordiais entre bebê e 

cuidador primordial – que a autora denomina em outro trabalho (Jerusalisnky, 2009) de jogos 
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de litoral ou de borda –, nos quais os três tempos do circuito pulsional se presentificam e se 

repetem (Laznik, 2004), que se estabelecem as formas de satisfação pulsional do bebê, e os 

primórdios da constituição de um psiquismo e de um corpo psíquico. Essa entrada na 

linguagem e no jogo pulsional se articula também com a constituição do eu e do corpo 

imaginário, e com a localização do sujeito no campo simbólico – no que concerne aos lugares 

que ele assume na estrutura familiar e cultural. 

Considerando esses aspectos, podemos localizar um primeiro tempo da constituição 

subjetiva, logicamente anterior e necessário para que a própria frustração e a dialética da 

frustração entrem em marcha, que seria esse tempo da própria instauração dos circuitos 

pulsionais, do mapeamento de um corpo – da alienação e da privação. Frisamos o 

logicamente, pois não se trata de tempos horizontais ou de um percurso linear: na realidade, 

são processos que podem ocorrer simultaneamente, no que tange ao tempo cronológico, e, na 

clínica de bebês e crianças pequenas, ambos podem ser localizados concomitantemente. 

Assim, essa é uma separação didática, de forma que esse primeiro tempo segue se 

reatualizando durante todo um percurso de vida – um acontecimento como o adoecimento, 

por exemplo, pode alterar a geografia de um corpo e os modos de satisfação de cada um, bem 

como a percepção do corpo imaginário, como é descrito por importantes pesquisadores. 

Porém, a clínica com bebês o coloca em evidência – e para nós é fundamental circunscrever 

tal “tempo de bebê” no que diz respeito à nossa pesquisa, que aborda a clínica psicanalítica da 

criança pequena. Mesmo na literatura psicanalítica de crianças, costuma-se considerar a 

dialética da frustração como primeiro tempo da constituição do sujeito, mas é fundamental 

ressaltar que há uma anterioridade lógica desse tempo de ser bebê, ou tempo do próprio 

estabelecimento dos circuitos pulsionais, para que o que é característico dessa conflitiva em 

torno da falta como frustração imaginária se articule. 

A clínica do autismo demonstra como a pulsão é decorrente da entrada na linguagem, 

pelo seu avesso: nos casos de autismo, há um entrave na própria ocorrência da alienação, e 

verificamos, em bebês e crianças que apresentam um risco de autismo, a não ocorrência de 

um circuito pulsional completo, sendo possível notar a ausência do terceiro tempo do circuito 

pulsional anteriormente mencionado (Laznik, 2004). Essa não ocorrência do terceiro tempo 

implica a ausência da pulsão efetivamente dita e da construção desse corpo pulsional descrito 

por Freud e retomado por Lacan, uma vez que o circuito da pulsão não se completa: há um 

curto-circuito. Esses dados são destacados por importantes psicanalistas pesquisadores na 
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área, como Laznik (2004), que aponta então para a importância de uma intervenção que leve 

em conta o estabelecimento desse terceiro tempo, desse “se fazer” objeto de gozo do Outro, 

nos casos de bebês denominados com “risco de autismo”. São aspectos que estão em 

consonância com a teorização de diversos outros pesquisadores e clínicos, que descrevem que 

há, no autismo, um fechamento para essas trocas libidinais que recortam o corpo e instituem 

zonas erógenas, bem como a inexistência de uma inscrição psíquica do corpo e representação 

do mesmo, havendo entraves também na ocorrência, por exemplo, do Estádio do Espelho. 

Dessa forma, no autismo ou no chamado “risco de autismo” não existe boca, ânus, ou 

demais zonas erógenas: trata-se de uma questão que resvala no próprio (não) estabelecimento 

dessas zonas, de um não recorte do corpo pela linguagem. Essa perspectiva evidencia que há 

uma diferença entre o funcionamento próprio do autismo e das psicoses, por exemplo. Na 

clínica das psicoses, fica claro que o corpo como representado existe, bem como o que tange 

ao pulsional, ainda que apareçam fantasias de despedaçamento e vivências em relação ao 

corpo que em muito diferem da organização neurótica (organização fálica). De fato, diversos 

importantes autores destacam essa diferença, como é o caso de Maleval (2017), Laznik (2004) 

e Kupfer (2008), dentre outros. 

Essa discussão toda, por sua vez, só nos interessa aqui pelo fato de que ela permite 

demarcar todo um tempo da constituição do sujeito no qual está em jogo uma primeira 

alienação e marca pela linguagem, logicamente anterior ao que localizamos como tempo(s) da 

criança pequena. E, ainda, porque permite diferenciar os casos e problemas clínicos sobre os 

quais nos debruçamos da clínica do autismo: nos casos de crianças pequenas que aqui 

abordamos, defendemos não se tratar de casos de autismo, mas sim de casos nos quais há 

impasses relativos a uma conflitiva na qual já está em jogo o que concerne ao pulsional, à 

demanda e ao advento do desejo (ainda que o último, por vezes ainda como horizonte).  

A falta estrutural implicada na entrada na linguagem e a posição do sujeito diante dela 

já estão em jogo e no centro dos conflitos e sofrimentos psíquicos nesses casos. Um sintoma 

oral, como o sintoma anoréxico, assim, aponta para um sofrimento psíquico e uma dificuldade 

diferente do fechamento do autismo.  

Se esse fato escrito assim parece óbvio, no contexto atual é essencial demarcar tal 

diferença, uma vez que temos vislumbrado uma efervescência da atribuição de diagnósticos 

precoces, no campo da clínica médica, de Transtorno do Espectro Autista (TEA), que engloba 

questões absolutamente diversas e parece ser a única resposta possível frente a problemas no 
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desenvolvimento apresentados na primeira infância. O próprio caso Heitor, por exemplo, foi 

assim diagnosticado e apenas por isso chegou para atendimento em uma instituição de saúde 

mental, ainda que, na nossa leitura, seus entraves psíquicos estivessem nesse outro campo, da 

anorexia mental, e fosse um caso no qual seria possível pensar uma dúvida diagnóstica no que 

tange ao encaminhamento estrutural da criança, entre neurose e psicose, mas não autismo, por 

mais que fenomenologicamente ele apresentasse comportamentos (sobretudo quando chegou) 

que o englobavam no TEA. 

Consideramos fundamental problematizar tantos diagnósticos de TEA precocemente 

atribuídos na primeira infância, bem como o discurso de que apenas com diagnóstico 

psiquiátrico/neurológico um bebê ou criança pequena poderia ser atendido por um 

profissional de saúde mental, por uma série de fatores, dentre eles: a patologização da 

infância, sem que isso implique um tratamento do sujeito e de um possível sofrimento ali em 

jogo; a cristalização de quadros psicopatológicos, ao invés de um trabalho que permita uma 

retomada da constituição subjetiva da criança – por vezes interrompida ou atrapalhada – e um 

reposicionamento do sujeito; a indiferenciação diagnóstica de quadros absurdamente diversos, 

o que dificulta e compromete o tratamento (tanto das crianças efetivamente com fechamento 

autístico, como das não autistas); a elisão da noção de sujeito e de sofrimento psíquico na 

primeira infância; a prescrição a uma alta gama de crianças de certas terapêuticas 

comportamentais pautadas no treinamento, ditas dentro de certa discursividade como as 

únicas “efetivas” no tratamento do autismo.  

Então, podemos considerar que essa primeira inserção no campo pulsional, entrada na 

linguagem e incorporação da falta real são aspectos que apontam para um tempo da 

constituição do sujeito que podemos aproximar daquilo que Lacan denomina “sujeito da 

pulsão” (Lacan, 1964/2008, p. 175), e que perpassa uma série de operações e jogos 

constitutivos que aqui localizamos como dizendo respeito ao modo do sujeito comparecer no 

bebê e na clínica de bebês – ou seja, ao tempo do bebê. 

Por sua vez, no que concerne ao problema clínico de nossa pesquisa, parece-nos que 

os impasses ou entraves na separação psíquica entre mãe e criança dizem respeito a um tempo 

da constituição no qual uma relação com o outro predominantemente corporal ainda está 

bastante presente, mas o campo pulsional e esses primeiros jogos com o Outro, próprios do 

tempo do bebê, já se instauraram e estão em marcha. Trata-se de impasses relativos à 

demarcação de uma separação em relação a esse Outro primordial no qual o sujeito se vê 
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enlaçado e ao qual se vê totalmente assujeitado. Discutiremos então, nos próximos itens, 

alguns operadores teóricos interessantes para pensar esse tempo – que denominamos aqui 

tempo da criança pequena – e essa separação psíquica.  

No que concerne à discussão acerca da pulsão aqui realizada, ainda, consideramos 

importante frisar alguns pontos relativos a esses casos, cujos sintomas e respostas ainda 

aparecem muito atrelados ao corpo e são muito frequentemente ligados à alimentação ou à 

pulsão oral. Como entender essa proeminência de respostas no corpo e de sintomas orais 

nesses casos, considerando os aspectos que discutimos acerca da pulsão como decorrente da 

linguagem, bem como da função da demanda do Outro na organização e reorganização dos 

circuitos pulsionais? 

Ora, a amamentação e o desmame têm, na nossa cultura, valor simbólico fundamental 

no que tange às trocas entre mãe e bebê – e nesse sentido, pode-se entender que o sintoma 

alimentar seja um recurso recorrente da criança pequena diante de impasses na separação com 

esse outro, na dialética da frustração, que discutiremos no próximo capítulo. Conforme 

abordamos, o objeto da pulsão é imaginariamente absolutamente variável, e no que tange ao 

real, como objeto a, é apenas contornado pela mesma, de modo que a satisfação total da 

pulsão nunca é atingida. Assim, a necessidade não corresponde à demanda, e a demanda não 

corresponde ao desejo. 

No entanto, ainda assim, Lacan é bastante claro quando afirma que, por mais que 

possa ser qualquer um, não é qualquer coisa que ganha estatuto de objeto imaginário de 

satisfação, ou a partir de quaisquer jogos que as formas de gozo se estabelecem, mas sim do 

que vem do campo do Outro e, mais especificamente, do que concerne à demanda do Outro. 

Dessa maneira, podemos entender que os objetos que a criança pequena efetivamente 

encontra nas relações com seus outros primordiais são aqueles que ficam privilegiados na sua 

possibilidade de responder, ou não, imaginariamente, às demandas desses outros que 

encarnam seu Outro. 

Esse ponto permite pensarmos a recorrência de sintomas orais como escolhas diante de 

impasses nesse tempo da constituição e na separação psíquica que estaria aí em jogo, sem que, 

evidentemente, isso configure uma obrigatoriedade. Rejeitar a comida que oferece a mãe, 

comer nada, vomitar a comida que o outro a faz engolir, ou ainda, comer tudo o que lhe é 

oferecido, recusar-se a desmamar, são escolhas possíveis da criança como forma de se 

posicionar diante dessa demanda do Outro, e de uma dificuldade de separação em um tempo 
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que o Outro ainda é encarnado e aparece como Outro real e onipotente, sendo a alimentação 

tão frequentemente objeto central nas trocas e relações com as figuras que encarnam esse 

Outro, e o desmame representante simbólico de uma primeira separação com ele, como o 

próprio Lacan (1938/2001) apontava já no seu texto “Os complexos familiares na formação 

do indivíduo” e segue explicitando ao longo de toda a sua obra. 

Que a necessidade e o organismo não determinam o estabelecimento dos circuitos 

pulsionais, a clínica nos demonstra. O caso clínico de Felipe, que trazemos no Capítulo 7, 

explicita que a instauração do funcionamento pulsional não depende do corpo orgânico ou de 

uma função orgânica. Felipe era uma criança que nunca tinha comido e, ainda assim, seu 

atendimento levou a brincadeiras que perpassavam os três tempos do circuito pulsional. 

Porém, havia algo atrapalhado em relação ao corpo e ao comer que se articulava intimamente 

com uma certa posição diante da demanda do Outro e que dizia respeito, portanto, à própria 

possibilidade de a criança articular uma demanda e sustentar sua posição frente ao desejo, na 

linguagem. 

Evidentemente, como já anunciamos no capítulo anterior, é importante considerar, nos 

sintomas de separação que aqui investigamos, tanto o que concerne ao sujeito e à sua 

constituição, quanto o que concerne à posição do agente da função materna, que encarna o 

Outro. No caso de Heitor, e no caso de Caio, que discutimos no Capítulo 8, é possível 

localizar como o seio e a amamentação assumiam nos discursos e na fantasia maternas acerca 

da criança papel privilegiado relacionado ao lugar que os filhos ocupavam para as mães. Já no 

caso de Felipe, é possível intuir também um enrosco relativo a esse campo da alimentação na 

fantasmática de sua mãe, embora isso tenha apenas começado a ser esboçado em palavras por 

ela, nos dando apenas pistas. Assim, que uma das respostas dessas crianças a impasses que, 

como discutiremos nos próximos itens, na realidade concerniam à elaboração da falta, fosse 

um sintoma oral, nos parece legível. Retomaremos esses aspectos ao longo dos próximos 

capítulos e na discussão desses casos, e consideramos pontos fundamentais de 

aprofundamento em trabalhos futuros.  

Desse modo, conforme já destacamos, não é operativo para o trabalho com crianças 

desconsiderar o desenvolvimento ou a passagem cronológica do tempo; porém, é importante 

sim demarcar que tal desenvolvimento não só não recobre ou determina a constituição 

subjetiva, como ele próprio está, em certo sentido – por exemplo, no que diz respeito à 

organização psicomotora da criança –, submetido à linguagem. 
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Dessa perspectiva, pudemos então localizar, neste capítulo, o lugar do corpo e dos 

sintomas orais em alguns dos casos que aqui discutimos, bem como explicitar um fator 

fundamental acerca da estruturação do sujeito desde o princípio: a partir do momento em que 

há entrada na linguagem, o sujeito tem que se haver, de alguma maneira, com a falta estrutural 

e com a impossibilidade de uma satisfação total em vida. Nos próximos capítulos, procuramos 

localizar como essa questão da falta está em jogo nos casos que aqui pesquisamos, a partir de 

algumas considerações lacanianas acerca da falta de objeto e da constituição do sujeito em 

seus seminários 4 e 6, apresentando uma hipótese teórica que explicita a qual separação nos 

referimos na clínica que investigamos. 
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4. A transmissão da falta na clínica de crianças pequenas  

4.1. A transmissão da falta na constituição do sujeito: privação, frustração e 
castração 

Para avançar nas considerações acerca das especificidades do manejo e da leitura de 

casos de crianças pequenas que apresentam impasses concernentes à demarcação de uma 

separação em relação à mãe, procuramos nessa seção nos debruçar nas contribuições 

lacanianas acerca dos três registros da falta na constituição do sujeito. 

Em seu Seminário 4, Lacan (1956-1957/1995) discorre sobre as relações de objeto, 

debatendo com abordagens psicanalíticas em voga na época. Ele frisa, logo no início do 

seminário, que, na realidade, quando falamos de relações de objeto, estamos nos referindo à 

falta de objeto. O objeto primordial, mítico, que satisfaria a pulsão, está para sempre perdido, 

conforme explicitamos no capítulo anterior. 

Assim, Lacan ressalta que pensar a relação de objeto implica, na realidade, em pensar 

a relação do sujeito com a falta do objeto, destacando três registros da falta: privação, 

frustração e castração. Fragelli e Petri (2004) apontam que tais registros se articulam para 

confeccionar o sujeito, como três tempos lógicos distintos da transmissão da falta, “e cada 

tempo engloba e ressignifica o anterior, ampliando as possibilidades de circulação discursiva 

do sujeito” (Fragelli & Petri, 2004, p. 120). 

Procuramos agora tecer algumas considerações sobre esses três registros, antes de 

destacar a frustração como modalidade da falta e a dialética da frustração como conflitiva 

fundamental para pensar o tempo da criança pequena e os impasses clínicos que investigamos. 

No seminário 4, Lacan (1956-1957/1995) se preocupava em dialogar com 

psicanalistas em destaque na sua época, que utilizavam o que então chamavam de aspectos 

pré-edípicos para se orientar na prática psicanalítica. Assim, suas contribuições acerca dos 

registros da falta de objeto apresentadas nesse seminário, e que ele desdobraria nos anos 

seguintes, vêm também como crítica ao que considerava equívocos de leitura desses analistas. 

Nesse momento de seu ensino e produção teórica, Lacan estava às voltas com destacar o 

registro do simbólico e a noção de inconsciente estruturado como linguagem nas suas leituras 

sobre o sujeito e sua constituição. Por sua vez, é interessante, nesse contexto, seu esforço de 

trazer a sua leitura do que ele também denomina “pré-edípico” e do que se passa, em última 

instância, na relação primitiva com a mãe. 
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Conforme afirma Miller (2009, n.p.):  

A mãe é o personagem central do seminário IV. Existe um preconceito segundo o qual Lacan 

não diria nada sobre a mãe e que o lacanismo teria sido empregado para reestabelecer a função 

do pai. Não! O Seminário IV, do início ao fim, é uma teoria sobre a mãe. 

 

Assim, Lacan procura nesse seminário construir a sua versão a respeito do “pré-

edípico”, dos primeiros tempos de subjetivação, e boa parte do seminário é voltada para 

discutir a noção de frustração como modalidade da falta imaginária, mas articulada ao 

simbólico, e que só ocorre se há entrada na linguagem e na ordem simbólica (que em si 

implica a ocorrência de uma privação real). Esse é o ponto de diferença no qual Lacan insiste 

ao longo de todo esse seminário, em relação aos outros autores com os quais dialoga, sendo a 

mais conhecida, Melanie Klein.  

Dessa forma, Lacan dá destaque e importância a essa frustração imaginária e à 

dialética da frustração na constituição subjetiva, desde que considerada a partir de sua 

articulação com o campo simbólico. O imaginário articulado ao simbólico para dar conta do 

real, na dialética da frustração, é constitutivo, e é a partir desse terreno que a criança poderá 

efetivar a operação simbólica de castração. 

Os três registros da falta, dessa maneira, se articulam entre si e só existem articulados, 

configurando-se como três tempos da transmissão da falta para a criança.  

A privação é a falta real, decorrente da própria entrada na linguagem. A alienação ao 

significante implica a perda da condição de ser – essa perda configura a privação. Podemos 

pensar na privação como a falta instituída quando há entrada do sujeito no campo pulsional, 

que trabalhamos no item anterior. Essa falta só pode ser percebida, bordejada, como tal, 

quando há ordem simbólica operando, a partir de uma matriz simbólica. Lacan utiliza a 

metáfora do livro na biblioteca para abordar a privação. Se o livro não estiver em seu lugar, 

mesmo que esteja na biblioteca, o bibliotecário, sujeito à lei de organização da biblioteca, está 

privado dele. 

Em um tempo inicial, há entre bebê e mãe uma relação supostamente dual, marcada, 

para o bebê, pela alternância entre presença e ausência do objeto-mãe-seio, que aparece e 

desaparece, como matriz simbólica. Em determinado momento, essa mãe, simbólica, passa a 

ter estatuto de mãe real para criança, como desenvolveremos detidamente na próxima seção. 

A criança percebe então que há alguém, um personagem real, como aponta Lacan no 

Seminário 6 (1958-1959/2016), que pode dar ou retirar esse objeto de satisfação, que passa 

então ao estatuto de satisfação simbólica. O objeto torna-se dom de amor. Objeto de dom, 
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signo de amor. Como abordam Lucero e Vorcaro (2018, p. 29): “... quando a mãe falha, se 

ausenta, deixa de responder no lugar que é esperada (privação), ela torna-se uma potência 

capaz de dar ou não o objeto de satisfação. Ela é imaginarizada como Outro real”. 

Essa passagem, na qual a mãe se torna agente real da frustração, e há uma 

transmutação do objeto da necessidade em objeto de dom de amor, só é possível com a 

anterioridade lógica de privação e da alienação ao significante e à linguagem, relativos ao 

tempo que destacamos no capítulo anterior. Frisamos, então, que já há aí uma passagem, um 

momento decisivo da constituição subjetiva, e fundamental, como veremos, para ler alguns 

dos sintomas que discutimos aqui, como é o caso do sintoma da anorexia mental na criança 

pequena ou no bebê. 

A lógica da frustração imaginária, por sua vez, inaugura todos os jogos de dar e 

receber, todos os jogos de sedução do bebê e da criança com a mãe, marcados pela recusa ou 

entrega desse objeto como dom de amor. 

Em dado momento, a criança vislumbra a falta da mãe, e que está em jogo nessa 

relação imaginariamente dual um terceiro elemento: o falo. E se oferece rapidamente para 

tamponá-la, para se fazer falo dessa mãe, em um jogo de engodo; engodo, porque ela 

efetivamente não é falo da mãe, e já tem esse registro. Aqui, trata-se então do próprio engodo 

existente em toda (suposta) satisfação da demanda. Esse é o jogo da dialética da frustração 

propriamente dita. 

Lacan (1956-1957/1995) destaca que é sobre o leito do simbólico que esses primeiros 

jogos imaginários podem ocorrer. E, por outro lado, eles constituem o terreno para a 

efetivação da castração simbólica, própria da estruturação neurótica. 

Essa passagem, da frustração para a castração – registro simbólico da falta – implica a 

introdução de um quarto elemento nessa relação entre criança, mãe e falo: a função paterna. O 

pai real, agente de tal função, seria aquele que introduziria, para a criança, esse elemento 

regulador da relação com a falta. O falo passa, então, do estatuto de falo imaginário para o de 

falo simbólico (Fragelli e Petri, 2004). 

A inscrição de tal função pela criança, ao final do terceiro tempo do Édipo (Lacan, 

1957-1958/1999), a partir da qual a castração simbólica se efetiva como operação psíquica do 

lado da criança e a principal modalidade em torno da qual se organiza para ela a questão da 

falta, implica a elaboração da Lei simbólica como reguladora do pacto social, regulamentando 

as trocas humanas. É então que se instaura a operação de recalque. Tal inscrição da função 
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paterna e da castração simbólica tem efeito de alívio para a criança: “É nesse ponto que a 

incompletude é legalizada, a transmissão da castração apazigua o sujeito, pois a falta ganha, 

definitivamente, estatuto de motor psíquico e não de vazio a ser preenchido” (Fragelli e Petri, 

2004, p. 125). 

Em seu Seminário 4, Lacan ocupa-se de diferenciar o pai real, agente da função 

paterna para a criança, e o pai simbólico, que diz respeito a essa função em si, e que, como ele 

aborda no seu Seminário 5, é uma metáfora (Lacan, 1957-1958/1999). É também nesse 

seminário que ele introduz sua proposição de três tempos do Édipo, no que tange à 

transmissão da função paterna para a criança. O psicanalista francês aborda, então, o que 

discutiu no seminário anterior como Dialética da Frustração como dizendo respeito, 

sobretudo, ao primeiro desses tempos. 

É a partir do segundo tempo do Édipo que a castração entra em cena para a criança 

(embora ela já estivesse em jogo, por estrutura, desde o princípio), e podemos, portanto, 

considerar que aí se engendra de fato o complexo de castração, como conflitiva em torno da 

qual a questão da falta se coloca para ela. Isso ocorre a partir da simbolização, pela criança, da 

privação materna, o pai sendo então considerado como aquele que seria responsável por 

privá-la, ou castrá-la (Lacan, 1957-1958/1999). Trata-se então de um tempo no qual é o pai 

que é imaginarizado como onipotente, como aquele que interditaria a mãe e deteria o falo para 

si, e com o qual a criança rivaliza, em uma dialética dessa vez em torno de ter ou não ter o 

falo.  

O terceiro tempo do Édipo, por sua vez, implicaria a saída desse complexo de 

castração a partir da operação propriamente dita de metáfora paterna, de modo que o pai passa 

a ter estatuto simbólico, como função, para a criança. O pai deixa então de ser registrado 

como pai privador, para assumir o estatuto de pai doador (Faria, 2014). Nesse momento, o 

falo assume efetivamente o estatuto de falo simbólico do lado da criança, como significante 

da falta. 

Assim, a castração permite que o sujeito se reorganize em relação à questão da falta, 

de modo a reconhecer que “seus objetos imaginários, apesar de estarem postos no lugar da 

falta, não fazem completude” (Fragelli e Petri, 2004, p.). Fragelli e Petri (2004) apontam 

ainda que essa nova organização da questão da falta, ancorada na função paterna e na 

castração simbólica, permite que o sujeito se reestruture em relação à perda primordial, a falta 

assumindo então efetivamente a função de promover o desejo. Da saída do Édipo derivaria 
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também, além da inscrição da operação de castração simbólica e da Lei do desejo para a 

criança, a construção de uma fantasia. 

Se a partir do segundo tempo do Édipo, é o pai real o agente da castração simbólica 

para a criança – aquele que permite de fato a efetivação, ao final do Édipo, da Metáfora 

Paterna –, sustentamos que a transmissão da falta e dessa função já está em jogo 

anteriormente à própria construção do complexo de castração, nesse tempo no qual a criança 

se organiza em torno da frustração e da dialética da frustração. Isso se articula com uma certa 

transmissão veiculada já pela mãe, ou agente da função materna. 

Defendemos também que, do lado da criança, já há uma possibilidade incipiente de 

simbolização ativa da falta, anterior à saída do Édipo propriamente dita: o Fort-Da. Operação 

específica do que delimitamos aqui como tempo da criança pequena, e que permite a entrada 

da criança no complexo de castração propriamente dito. Desvelaremos esta hipótese no 

Capítulo 6. 

Assim, ao discutirmos mais a fundo a frustração, na próxima seção, deixamos claro 

que não se trata de considerá-la desarticulada da privação e da castração. Mas, sim, de 

enfatizar mais detalhadamente as operações psíquicas que estão em jogo no tempo da 

constituição do sujeito e da transmissão da falta do objeto sobre o qual nos detemos nesta 

dissertação. 

Demonstraremos ainda que, quando o caráter propriamente simbólico envolvido como 

leito dos jogos imaginários da frustração é elidido, demanda pode se confundir com 

necessidade, ou desejo com demanda, e uma das saídas possíveis da criança diante desse 

cenário é fazer um sintoma. Como trabalhamos no capítulo anterior, não à toa, mas justamente 

por conta de a pulsão oral ser privilegiada nesses primeiros jogos entre criança e mãe, muitas 

vezes os sintomas que apontam para esse tipo de enrosco são sintomas orais. 

 

4.2 A frustração como centro da (separação na) relação mãe-criança 

Articulamos ao final do capítulo 2 a hipótese de que os casos clínicos que enfocamos 

neste trabalho apontam para impasses subjetivos em jogo em um tempo da estruturação 

psíquica que denominamos tempo da criança pequena. Ao localizarmos que há uma 

dificuldade ou impossibilidade, nos casos que discutimos, na efetivação de uma operação 

psíquica que permitiria uma primeira separação entre criança e cuidador primordial – o que 
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aproximamos da ideia de uma primeira separação entre sujeito e Outro –, apontamos também 

que pensar essa ideia implica considerar já nesse tempo questões que dizem respeito à função 

paterna, ou, como começamos a discutir, à transmissão da falta de objeto. 

Retomemos a questão que colocamos no item 2.4: como pensar sintomas e 

manifestações de sofrimento psíquico relativos à transmissão da falta, à função paterna e à 

uma separação entre sujeito e Outro, nesses casos nos quais a problemática em torno da falta 

ainda não se articula em torno da castração propriamente dita, do lado da criança?  

Pelo que trabalhamos até aqui, podemos situar tais sintomas como apontando para um 

tempo do sujeito que poderia ser considerado anterior à construção do conflito referente ao 

Complexo de Édipo conforme descrito por Freud. Contudo, isso não implica dizer que a 

castração não está já em jogo nesse tempo. Pelo contrário: é justamente a confrontação com 

ela, do lado do Outro, que instaura uma das conflitivas na qual o sujeito então se engendra. 

Colocamos a hipótese de que, em tal tempo da constituição, é a lógica da frustração 

imaginária e a instauração da conflitiva que Lacan (1956-1957/1995) aborda como dialética 

da frustração que está no centro, para a criança, como principal registro a partir do qual ela 

pode elaborar a questão da falta estrutural com a qual é confrontada. Por sua vez, explicitamos 

que tais centralidade e dialética só podem se estabelecer articuladas com as modalidades de 

privação real e castração simbólica. 

Lacan (1956-1957/1995) aponta a frustração como verdadeiro centro em torno do qual 

devem ser pensadas as conflitivas mãe-criança, frisando a dimensão de desencontro estrutural 

que está em jogo na relação sujeito-Outro desde o primeiro instante. Acrescenta que enfocar 

isso que ele, nesse momento, inclusive nomeia pré-edípico, não envolve considerar que tal 

processo está desarticulado do Édipo, como já expusemos. 

Tendo em vista todos esses aspectos, procuramos nessa seção aprofundar a discussão 

em torno da frustração como operador teórico fundamental para avançar na nossa questão de 

pesquisa, de modo a demarcar como a falta entra em jogo nesse tempo da constituição, e a 

discutir como ler os possíveis impasses que podem ocorrer na forma como a criança apreende 

tal transmissão da falta nesse tempo. 

Assim, nossa discussão neste trabalho procura enfocar esse aspecto que, acreditamos, 

diz respeito a um impasse já diante da falta estrutural e das dimensões simbólica e real, e não 

apenas ao registro imaginário. Não se trata, então, apenas de um impasse na separação eu-

outro, ou mesmo eu-Outro, mas de uma separação que já diz respeito ao sujeito, ao 
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desencontro estrutural entre sujeito e Outro, à não-relação sexual, que está em jogo desde o 

princípio da constituição do sujeito. 

Lacan frisa, como fator diferencial na sua leitura a respeito do que concerne aos 

tempos pré-edipianos – uma das formas de denominarmos os tempos que aqui chamamos de 

tempo do bebê e tempo da criança pequena – que, já aí, o simbólico está em jogo: 

Antes de levá-los à maneira pela qual a dialética do falo se articula, se elabora e se resolve, no 

nível do Édipo, quero mostrar-lhes que eu também posso ficar por algum tempo nos estágios 

pré-edipianos, sob a única condição de ser guiado por esse fio condutor que é o papel 

fundamental da relação simbólica. (Lacan, 1956-57/1995, pp. 195 e 196) 

Na realidade, pensar em um tempo do sujeito no qual a frustração coloca-se como 

modalidade central em torno da qual ele se organiza e se posiciona frente à falta estrutural 

implica, conforme veremos, pensar mais de um tempo, mais de uma escansão temporal. 

Assim, colocando uma lupa nesse tempo que localizamos como tempo da criança pequena, 

podemos pensar em mais de um tempo, mais de uma articulação psíquica e elaboração da 

criança, mais de um giro e escansão temporal em jogo. Há todo um percurso que o sujeito 

realiza em torno da frustração. 

Esse percurso, nós o dividiremos aqui didaticamente em três escansões temporais: 1) a 

instauração da frustração propriamente dita como registro central da falta, na qual o objeto se 

constitui como objeto de dom. Este tempo se relaciona, então, com a instauração da própria 

lógica da demanda, o Outro se configurando como onipotente, personagem que pode conceder 

ou retirar o dom de amor; 2) instante em que o sujeito se dá conta da falta no Outro, ou da 

castração do Outro materno, que configura a entrada na conflitiva que Lacan denomina 

dialética da frustração; 3) o jogo de engodo da criança com a mãe, no qual a criança registra o 

falo como terceiro entre ela e a mãe, e se põe então a fazer-se falo para a mãe, na tentativa de 

satisfazê-la e de preencher essa falta no Outro vislumbrada a partir da irrupção do real. 

Abordaremos tais escansões nos subitens a seguir. 

 

4.2.1 Primeira escansão: a construção (da falta) do objeto como dom de amor 

Para pensar os primeiros tempos da constituição do sujeito, que Lacan aborda no seu 

Seminário 4 como estágios pré-edipianos, na realidade duas modalidades da falta são 

fundamentais: a privação e a frustração. Na primeira escansão que demarcamos, que 

denominamos tempo da entrada na frustração imaginária, é necessário situar um movimento 
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de passagem da privação para a frustração, lembrando que são registros que coexistem em 

termos cronológicos. 

Lacan (1957-1958/1995) destaca que o objeto em jogo na dialética da frustração é 

objeto de dom, como signo, representante, do amor:  

Vamos nos submeter a essa via que consiste em tomar as coisas no ponto de partida – não 

digo no desenvolvimento, pois isso não tem o caráter de um desenvolvimento, mas no nível da 

relação primitiva da criança com a mãe. Digamos que, originalmente, a frustração – não uma 

frustração qualquer, mas aquela que é utilizável em nossa dialética – só é pensável como a 

recusa do dom, na medida em que o dom é símbolo do amor. (Lacan, 1956-1957/1995, p. 184) 

Como entender essa colocação? O objeto de dom seria aquele que, na relação da 

criança com a mãe, não tem valor de satisfação da necessidade, mas representa, para a 

criança, o signo de algo que lhe é doado ou recusado pelo seu Outro. Considerando a 

discussão que realizamos no capítulo 3 acerca das pulsões, explicita-se nesse registro da 

frustração imaginária que o objeto da pulsão é, como afirmava Freud (1915/2004), variável e, 

em certo sentido, indiferente. Pode ser qualquer um, qualquer coisa que entre em um jogo de 

trocas entre mãe ou cuidador primordial e criança, no qual o que importa é a troca em si – 

troca na linguagem. É a própria lógica da demanda, então, que entra em jogo nesse tempo no 

qual a falta tem estatuto de frustração. 

Por sua vez, ao delinear essa primeira escansão temporal que denominamos “entrada” 

no tempo em que a frustração é modalidade central da falta, procuramos ressaltar – como já 

introduzimos no capítulo anterior – que o estabelecimento da demanda e dos objetos como 

dom não é dado, mas efeito da alienação. Porém, a forma como essa alienação ocorre pode 

evidenciar situações em que o objeto não adquire esse caráter de dom, e há um truncamento 

no próprio estabelecimento da frustração como modalidade da falta. 

Há alguns entraves possíveis que apontam para questões nessa passagem, nesse giro 

da privação para a frustração – que implicaria uma transmutação do objeto do registro da 

necessidade e da falta real para o registro de dom de amor (objeto simbólico de uma falta 

imaginária). Como pensar teoricamente esse giro subjetivo, essa passagem de um tempo da 

privação para um tempo da frustração, que implica a constituição do objeto como objeto de 

dom do amor? 

Conforme já destacamos, Lacan ressalta, a esse respeito, que há também uma mudança 

no estatuto do Outro para o sujeito, nesse tempo, que inclusive poderíamos pensar quase 

como o momento da inauguração do Outro percebido como tal, como campo de alteridade 
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para o sujeito. Por sua vez, é impossível abordar essa discussão sem considerar que o percurso 

de constituição do sujeito, como reiteramos tantas vezes, ocorre na dialética entre sujeito e 

Outro, entre o que o Outro propõe e o sujeito responde. Assim, a posição de quem encarna 

esse Outro – e, portanto, exerce a função materna para a criança nesse tempo – é fundamental, 

mas não determinista para pensar os percalços e entraves possíveis na subjetivação. 

Mencionamos esse aspecto novamente, pois há um dado bastante importante no 

estabelecimento do objeto como objeto de dom: ele se articula diretamente com a 

possibilidade de aqueles que fazem função materna para a criança significarem seus gritos e 

manifestações iniciais como apelos, desde o princípio. Ao supor que o choro do bebê é apelo, 

os cuidadores primordiais fundam a criança no campo da demanda, o que, como retomaremos 

no capítulo 5, institui uma divisão – própria da entrada na linguagem: 

Falei do dom. O dom implica todo o ciclo da troca, onde o sujeito se introduz tão 

primitivamente quanto possam supor. (...) O dom surge de um mais-além da relação objetal, já 

que ele supõe atrás de si toda a ordem da troca em que a criança ingressou, e só pode surgir 

deste mais além com o caráter que o constitui como propriamente simbólico. Nada é dom se não 

for constituído pelo ato que, previamente, o anulou ou revogou. É sobre um fundo de revogação 

que o dom surge, é sobre este fundo, e como signo de amor, inicialmente anulado para ressurgir 

em seguida como pura presença, que o dom se dá ou não ao apelo. (Lacan, 1957-1958/1995, p. 

185) 

Esse jogo inicial entre sujeito e Outro, no nível do objeto como signo de dom, ou seja, 

“como nada em termos de objeto de satisfação” (Lacan, 1956-1957/1995, p. 186), e do apelo 

como “fundador da ordem simbólica” (Lacan, 1956-1957/1995, p. 186), só existe na medida 

em que as manifestações do bebê são tomadas como apelo, e tal apelo pode tanto ser atendido 

como rejeitado. Esse primeiro par significante, de opostos, Lacan o articula ao jogo do Fort-

Da. 

Por sua vez, como já abordamos, do lado da criança, isso seria vivido em um primeiro 

momento como pura alternância de presença e ausência do objeto, que então equivale ao 

Outro como matriz simbólica. Diante de seus apelos, o Outro-mãe-leite aparece e desaparece, 

em um certo ritmo. Porém, o próprio desencontro estrutural da linguagem implica que a 

criança se confronte então com a falta, em um primeiro tempo registrada como privação real – 

o objeto não está lá quando ela chama. A mãe sempre comparece um pouco antes ou um 

pouco depois em relação a quando é convocada; essa relação supostamente dual entre mãe e 

bebê é, por estrutura, desarmônica. 
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É a confrontação da criança com essa falta real, com a privação, que a levará a se dar 

conta – nas palavras de Lacan: a realizar – o Outro como aquele que tem uma existência 

própria, e o poder de lhe doar ou negar seu suposto objeto de satisfação. É nesse sentido que 

apontamos essa passagem e esse ingresso no tempo da frustração imaginária como momento 

em que entra em jogo um primeiro registro do Outro enquanto tal, como alteridade. Assim, o 

objeto assume estatuto de dom, signo de amor, e o Outro assume um caráter de consistência e 

torna-se o que Lacan (1958-1959/2016) vai destacar no seminário 6 como personagem real, 

sujeito real – sobre quem a criança não tem controle e do qual se dá conta de depender 

radicalmente. 

É o que Lacan ressalta como a realização da criança da onipotência materna, 

onipotência do Outro, que então é percebido como detentor de toda a potência de doar ou 

retirar os objetos de dom e a quem é atribuído o poder de frustrar o sujeito. É em decorrência 

dessa onipotência atribuída ao Outro nesse tempo que podem (res)surgir, em momentos já 

posteriores (por exemplo, na terceira escansão que demarcamos ou mesmo após o Édipo) as 

fantasias de um Outro devorador, que pode engolir, abocanhar, morder o sujeito. O paradoxo 

desse tempo é justamente esse: o sujeito depende desse Outro maciço para existir, mas é 

também por conta de sua enorme consistência que ele pode simplesmente deixar de existir, ser 

engolido por ele – a quem se encontra assujeitado. 

Nas palavras de Lacan:  

(...) no momento em que se introduz no real a inversão simbólica da atividade substitutiva, a 

mãe, que até então era o sujeito da exigência simbólica, o simples lugar onde podia se 

manifestar a presença ou ausência, torna-se um ser real. Com efeito, podendo recusar 

indefinidamente, ela pode literalmente tudo. Com efeito, é no seu nível – e não no nível de não-

sei-que hipótese de uma espécie de megalomania, que projeta na criança aquilo que está no 

espírito do analista – que aparece pela primeira vez a dimensão da onipotência, a Wirklichkeit, 

que em alemão identifica eficácia e realidade. A eficácia essencial se apresenta em primeiro 

lugar como a onipotência do ser real de que depende, absoluta e irrecorrivelmente, o dom ou 

não-dom”. (Lacan, 1956-1957/1995, pp. 188-189) 

É dessa maneira que é possível articular esse tempo da constituição psíquica com o 

Estádio do Espelho – uma vez está em jogo, então, a constituição do sujeito como ser, e a 

questão do ser para a criança. A constituição narcísica ocorre a partir do laço com esse Outro 

primordial, e Lacan ressalta que é a questão do ser que está em jogo na dialética da frustração 

e do dom, que em si se articula com a função da linguagem e com o campo simbólico, e não 

com uma necessidade orgânica: 
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O caráter fundamental da relação de amor, com tudo o que esta comporta de elaborado, não 

em segundo grau, mas em terceiro, não implica somente, diante de si, um objeto, e sim um ser. 

(...) O que quer dizer isso? Isso não quer dizer que a criança tenha feito a filosofia do amor, que 

ela distinga, por exemplo, o amor e o desejo. Isso quer dizer que ela já está totalmente engajada, 

o que implica a existência da ordem simbólica. (...) Certas coisas que acontecem só são 

concebíveis se a ordem simbólica já estiver presente. (Lacan, 1957-1958/1995, p. 184) 

A psicanálise de escola inglesa, especificamente a winnicotiana, e alguns pediatras do 

desenvolvimento apontam de fato uma concomitância entre o momento em que o bebê se 

reconhece no espelho, começando a se perceber como tendo um eu próprio, separado da mãe, 

e a ocorrência de uma primeira angústia de separação, justamente ocasionada por essa perda 

da mãe até então percebida como parte de si. Trata-se então de uma primeira inscrição da 

alteridade. 

Vale ressaltar que o próprio Lacan articula esse tempo com o Estádio do Espelho, o 

qual localiza cronologicamente como habitualmente ocorrendo na mesma faixa etária 

apontada por esses autores: dos 6 meses aos 18 meses (Lacan, 1949/1998).  

Podemos pensar, então, que essa escansão temporal em torno da instauração e 

predominância da lógica da frustração imaginária faz parte do tempo do bebê, sendo 

marcantes nesse momento da vida o início dos famosos jogos da criança de se esconder e ser 

encontrada, que podem ser considerados precursores do Fort-Da. 

Por sua vez, retomamos aqui tal escansão como um primeiro tempo a ser considerado 

quando pensamos nos impasses na separação na criança pequena justamente porque entraves 

nessa passagem, no que seria a instauração desse tempo, podem ter efeitos a posteriori, na 

possibilidade de passagem do bebê à criança. Sintomas como a anorexia mental em crianças 

com cerca de dois anos apontam justamente para entraves nessa transmutação do objeto da 

necessidade para o objeto de dom – relativos então a essa escansão temporal. 

Assim, se o bebê já pode estar totalmente imerso nessa lógica da frustração 

imaginária, o próprio Lacan cita, em um diálogo crítico com Melanie-Klein: 

Tomando simplesmente o sujeito num nível um pouco mais avançado, por exemplo, uma 

criança por volta dos dois anos de idade, não é de modo algum espantoso que ela ali encontre os 

objetos reprojetados retroativamente (...). Neste ponto, a criança se encontra na presença da 

onipotência materna. (Lacan, 1956-1957/1995, p. 189) 

Aqui está o princípio, então, da dialética da frustração, que se desdobrará 

posteriormente em um jogo de engodo que já e inclui o falo, na qual a criança se coloca a si 

mesma, para garantir sua existência, como objeto de desejo materno. Retomaremos isso no 

subitem 4.3.3. 
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Localizar esse momento de passagem da privação para a frustração e a divisão 

subjetiva que já está em jogo na instauração e na lógica da demanda é importante para 

avançar na discussão acerca de sintomas como o de Heitor, que lemos na chave da anorexia 

mental. É em meio a essa discussão acerca da frustração imaginária que Lacan (1956-

1957/1995) propõe sua leitura acerca de tal sintoma como uma forma de a criança se 

posicionar diante desse Outro onipotente do qual depende, e que pode colocar em risco sua 

própria existência enquanto ser e enquanto sujeito desejante (já nesse tempo). O sintoma de 

anorexia inverte a lógica de dependência, colocando o Outro como dependente do sujeito. 

Lacan (1956-1957/1995) ressalta que apenas considerando esse nada que representa o 

objeto de dom, como signo de amor, é possível pensar a função de um sintoma como a 

anorexia mental. Ele explicita que na anorexia, não se trata fundamentalmente de um “não 

comer”, mas de um “comer nada” por parte da criança. A sutileza de tal colocação é pontuar 

que, nessa configuração sintomática, não se trata de uma negação da atividade pela criança, 

mas, ao contrário, de uma posição ativa dela, que presentifica o objeto em sua função 

simbólica, e, como mencionamos, coloca então a mãe, de quem depende, como dependente 

dela: “Essa ausência saboreada como tal, ela emprega diante daquilo que tem à sua frente, a 

saber, a mãe de quem depende. Graças a este nada, ela faz a mãe depender dela” (Lacan, 

1956-1957/1995, p. 188). 

O autor acrescenta posteriormente: 

Poderíamos nos apressar um pouco dizer que o único poder detido pelo sujeito contra a 

onipotência é dizer ‘não’ no nível da ação, e introduzir aqui a dimensão do negativismo, que não 

deixa de ter relação com o momento que viso. Todavia, chamo a atenção para o fato que a 

experiência nos demonstra, e não sem razão, que não é no nível da ação e sob a forma de 

negativismo que se elabora a resistência à onipotência na relação de dependência, e sim no nível 

do objeto que nos apareceu sob o signo do nada. É no nível do objeto anulado como simbólico 

que a criança põe em xeque a sua dependência, fazendo-se, por esse meio, o mestre da 

onipotência ávida de fazê-la viver, ela que depende da onipotência. A partir daí, é ela quem 

depende por seu desejo, é ela quem está à sua mercê, à mercê das manifestações de seu 

capricho, à mercê da onipotência de si mesma. (Lacan, 1956-1957/1995, p. 190) 

Ou seja, na anorexia, a criança, ao comer nada, evidenciaria o nada em jogo no objeto 

de dom, objeto simbólico, posicionando-se então como sujeito e invertendo uma posição em 

que se percebe impotente diante da onipotência materna. Frisa-se ainda que o autor aponta 

que por meio do “nada” do objeto, a criança coloca-se à mercê do seu próprio desejo – ou 

seja, aponta para a dimensão do desejo como já estando em jogo nesse tempo, do lado da 

criança. 
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O que levaria a criança a articular um sintoma como a anorexia mental, nessa lógica 

do “comer nada”? Sustentamos a hipótese de que a construção de tal sintoma (ou de outros na 

mesma lógica, que se apoiam sobre o “nada” em jogo no objeto de dom) é uma resposta 

possível do sujeito diante de impasses nesse tempo da constituição, nessa separação eu-outro 

e sujeito-Outro envolvida na própria demarcação de uma alteridade que leva à entrada na 

lógica da frustração imaginária, com todos os jogos de sedução apoiados no objeto como dom 

nesse tempo.  

Quando do lado do Outro o sujeito se encontra com essa onipotência ávida de fazê-lo 

viver, mas o caráter simbólico do objeto de dom é anulado, confundindo-se objeto de 

necessidade com objeto de dom, a anorexia seria uma forma de o sujeito se posicionar de 

modo a sustentar a dimensão da falta, preservando-se como sujeito diante desse Outro que 

pode devorá-lo. 

Ou seja, trata-se de um sintoma que envolve um impasse na própria forma como a 

alienação ocorre; uma alienação que (quase) não deixa espaço para que a falta apareça, e 

portanto, para que o próprio jogo simbólico de substituição, o engendramento da cadeia 

significante, se faça. 

A anorexia mental restitui a função simbólica do objeto de dom, ou seja, o engodo 

presente em toda demanda, quando há risco de tal objeto ficar reduzido ao objeto da 

necessidade. Portanto, a posição daquele que encarna o Outro para a criança e opera para ela a 

função materna é aí também fundamental de ser considerada. Uma colocação do autor no 

texto “A direção do tratamento e os princípios de seu poder” (1958) evidencia isso: 

Mas a criança nem sempre adormece assim no seio do ser, sobretudo quando o Outro, que 

também tem suas idéias sobre as necessidades dela, se intromete nisso e, no lugar daquilo que 

ele não tem, empanturra-a com a papinha sufocante daquilo que ele tem, ou seja, confunde seus 

cuidados com o dom de seu amor. 

É a criança alimentada com mais amor que recusa o alimento e usa sua recusa como um 

desejo (anorexia mental). (Lacan, 1958/1998, p. 634) 

Como frisa Lacan (1969/2003), o sintoma da criança pode ser lido e considerado como 

representante da verdade do casal parental, ou como decorrente de uma fantasia materna. 

Nesse segundo caso, trata-se de situações que o autor aponta como duais, entre mãe e criança, 

nas quais podemos pensar que a criança fica em um lugar de objeto de gozo materno. 

Desse modo, se a eleição de um ou outro sintoma pela criança e, mais do que isso, de 

uma ou outra posição subjetiva, é absolutamente singular, e diz da “insondável escolha do 

ser”, ainda assim tal construção da criança ocorre como como resposta ao lugar no qual ela é 



83 

 

 

 

colocada e do qual é tomada por aqueles que fazem para ela funções parentais. Nessa medida, 

é fundamental, quando tal criança chega para atendimento, escutar esses que para ela 

sustentam as funções parentais, e de que posição eles podem fazê-lo. 

Nesse ponto, consideramos interessante retomar o caso Heitor, apresentando uma 

leitura possível da gramática de sofrimento em jogo no encontro desse sujeito em constituição 

com seu Outro, bem como dos efeitos do trabalho analítico. 

 

4.2.2 Caso Heitor: uma leitura possível 

No caso de Heitor, foi possível desde o princípio escutar no discurso materno uma 

fantasia que apontava para um impasse em sustentar para a criança a dimensão substitutiva do 

objeto de dom. Do lado da mãe, havia uma ideia de que Heitor não poderia se esquecer do 

“sabor do leite” ao experimentar outros alimentos. Além disso, suas afirmações sobre esse 

filho e sobre o que ele queria assumiam estatuto de certeza, elidindo-se assim, nessa relação, a 

dimensão da falta e do objeto como simbólico, o que atravessava a possibilidade de a mãe 

sustentar uma suposição de sujeito desejante no filho. 

Pode-se pensar que Heitor apresentava um quadro de anorexia mental, sustentando 

com seu sintoma uma posição como sujeito, diante dessa mãe que não só era percebida (por 

estrutura) como onipotente pela criança, mas também se colocava diante dela nessa posição 

(ou, posteriormente, em seu oposto – onipotente/impotente), ou seja, se colocava como não 

castrada e como possuindo todo o saber sobre a criança.  

A dimensão simbólica do dom ficava elidida nessa relação em que criança se 

encontrava como objeto de gozo materno. Porém, a partir do sintoma anoréxico, Heitor 

provocava a inversão de posições apontada por Lacan ao abordar a anorexia, e garantia diante 

de seu Outro uma condição de ser que abria espaço para sua constituição como sujeito 

desejante.  

Chama a atenção o fato de que a mãe de Heitor, diante do encontro com um não saber, 

uma incerteza acerca desse filho, tenha se desorganizado e entrado em angústia. Explicitamos, 

ainda, que não foi o risco de desnutrição e morte da criança em si que precipitou tal 

desorganização e angústia materna – que vislumbramos a partir de sua agressividade e dos 

sintomas de pânico –, mas sim (e nos baseamos em sua própria enunciação) a sensação de 

impotência, de não ter mais certezas sobre o filho, com a qual foi confrontada já como efeito 
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da intervenção psicanalítica, e que para ela implicava na sensação de “nada saber” sobre ele. 

Esse sentimento materno foi enunciado sob transferência, e podemos lê-lo já como um 

desdobramento a partir da suposição de sujeito e do sintoma como enigma pela analista, frente 

a Heitor. 

Há então um entrave na separação em jogo nesse caso – separação da ordem do ser –, 

mas há também, por parte da criança, uma tentativa subjetiva de efetivar tal separação pela via 

do sintoma anoréxico. Se a criança se encontrava no lugar de objeto de gozo materno, em seu 

comer nada podemos pensar que ela demarcava uma fronteira, e uma falta, diante desse Outro 

– fronteira da ordem do ser.  

A pergunta “quem sou?”, característica desse tempo, e que não pode, por estrutura, ser 

respondida pelo Outro em sua totalidade, nesse caso ficava aparentemente elidida, ou melhor, 

respondida, suturada, sendo necessária a ação de comer nada para que o apoio nesse objeto 

perdido – objeto a, conforme desdobraremos no próximo capítulo – pudesse se efetivar do 

lado da criança, garantindo sua existência subjetiva. 

O tratamento analítico, por sua vez, ofereceu a Heitor a possibilidade de engatar novas 

produções imaginário-simbólicas, permitindo o engendramento de pequenos jogos 

imaginários que remetiam ao Fort-Da – jogo que, conforme desenvolveremos no capítulo 6, é 

uma forma de elaboração própria deste tempo subjetivo, pela criança, no que concerne às 

segundas e terceiras escansões que destacamos. Dessa maneira, o reposicionamento que 

circunscrevemos no caso de Heitor pode ser pensado como índice da ocorrência dessa 

passagem da privação para a frustração, ou seja, da entrada no tempo da frustração imaginária 

propriamente dita, com todos os jogos imaginários de sedução com o Outro que entram em 

curso nesse tempo. Por sua vez, a anorexia já marcava uma posição do sujeito frente a um 

Outro maciço, uma posição de resistência a esse assujeitamento absoluto ao Outro, uma forma 

de barrar o gozo desse Outro. 

Ousamos formular, então, que o sintoma anoréxico se articulava nesse caso como uma 

manifestação do sujeito que o mantinha na porta de entrada da dialética da frustração, ou, 

ainda, delimitava uma placa giratória como a da fobia, mas entre psicose e neurose. 

Com o decorrer do tratamento, pudemos vislumbrar então um caminho de elaboração 

de uma separação da criança em relação à mãe, no campo imaginário e do ser, mas que só 

pode ser pensado quando o simbólico já está em jogo, como toda a construção de Lacan 

acerca desse tempo da constituição destaca. 
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Analisemos essas hipóteses clínicas de leitura do caso Heitor, à luz da teoria, mais 

detidamente. Podemos pensar alguns tempos do tratamento de Heitor. O primeiro tempo seria 

sua chegada para atendimento, mobilizada fundamentalmente pela anorexia, pelo atraso de 

fala e pela recusa em olhar nos olhos. O pai restava mudo, como que exilado da cena, 

enquanto Heitor permanecia grudado no colo materno, paralisado em seu choro sem borda – 

que não ascendia ao estatuto de apelo, de demanda, nas leituras parentais – e no seu comer 

nada, olhar nada, balbuciar nada. A mãe é quem falava.  

Esse primeiro tempo implicava necessariamente uma intervenção pais-criança, e 

apontava para um impasse que podemos considerar como dizendo respeito a todos. Sintoma 

alimentar como sintoma entre pais-criança, resultado, sobretudo, de um engendramento de 

gozo entre mãe e criança, no qual o pai ficava de fora. O grude corporal e a não separação 

literal dos corpos explicitava essa posição da criança como permanecendo quase como 

extensão do corpo materno, ainda que após nascer. Criança que não descia do colo materno, 

mesmo que não fosse mais um bebê. Porém, um ato da criança marcava uma posição de 

alteridade, uma fronteira: sua(s) recusa(s). Consideramos aqui a recusa alimentar, ou a 

anorexia, como eleição sintomática primária da criança, seguida de algumas construções em 

um segundo tempo que também marcavam outros objetos da pulsão – voz e olhar – como 

nada. Isso porque, nesse caso, a criança, de acordo com o relato dos pais, olhava nos olhos e 

já começava a balbuciar até pouco antes do início de seu quadro anoréxico mais agudo, que 

desencadeara na internação hospitalar, e parara de fazê-lo progressivamente, após a 

acentuação de sua recusa alimentar – embora já houvesse impasses alimentares desde que era 

um bebê pequeno. 

Diante desse quadro, a analista ofereceu à criança e a seus pais, em sessões conjuntas, 

significações articuladas a partir de uma suposição de sujeito na criança, que sustentava ainda 

o sintoma anoréxico em sua dimensão de enigma. Ou seja, colocou uma questão, uma dúvida, 

em relação ao sintoma, suspendendo o ímpeto médico de encontrar uma alternativa para fazer 

a criança comer e, portanto, sobreviver. A analista pôde sustentar um ato que colocava a 

escolha de comer ou não do lado da criança, não operando como outro “mestre da onipotência 

de fazê-la viver” (Lacan, 1956-1957/1995) – o que era possibilitado, importante frisar, pelo 

fato de a criança estar também em acompanhamento com profissionais médicos e ter contado 

com a intervenção da sonda. 
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Paradigmática foi a sessão na qual a criança respondeu à suposição da analista, 

articulada na linguagem e na demanda, de que seu sintoma dizia algo, e à aposta de que ele 

poderia escolher comer ou não. Ou seja, o que a analista sustentava diante da criança era uma 

posição de Outro não-todo, que pode supor sujeito e significar suas manifestações, mas 

manter em cena a dimensão de enigma, de espera de uma resposta da própria criança. Nesse 

dia, Heitor desceu do colo da mãe, desgrudou seu corpo do dela, e olhou a analista pela 

primeira vez. E foi após essa sessão, esse movimento da criança, que sua mãe, por sua vez, 

deixou de vir ao tratamento nas sessões posteriores – na desorganização e angústia que 

mencionamos, que ela nomeia de “pânico”.  

Talvez nesse ponto tenha ocorrido já um deslize na condução da analista, diante desse 

complexo caso que chegara para tratamento em uma instituição de saúde mental. Pois a mãe, 

em seu pânico e sua agressividade endereçadas à analista, após um movimento subjetivo 

mínimo do filho, anunciava, na transferência, que a posição de objeto ocupada por aquela 

criança tinha uma importante função para ela; função talvez estruturalmente organizadora. 

Portanto, um tratamento que visasse a direção – própria da ética da psicanálise – de que a 

criança pudesse se constituir como sujeito, precisava também levar em conta, e escutar, o 

sofrimento dessa mãe como sujeito, de modo que ela também pudesse construir uma outra 

saída subjetiva diante da separação psíquica que ali se anunciava. 

Tal escuta ocorreu em partes, após a mãe vir para uma sessão pais-criança e enunciar 

sua angústia e desamparo ao se perceber não-toda diante daquele filho, podendo então falar da 

própria impotência e da desorganização ocasionada pela confrontação com sua própria 

castração.  

Por sua vez, a enunciação de uma falta do lado da mãe novamente suscitou um 

movimento subjetivo de Heitor, que pode mais uma vez desgrudar do colo parental, pondo-se 

a brincar e balbuciar. Ou seja, esses movimentos de separação da criança só eram possíveis, 

considerando-se o tempo subjetivo em que se encontrava, na presença da mãe da realidade, e 

em um jogo que envolvia ainda intervenções pais-criança. O sujeito, como apontamos, 

depende do Outro consistente nesse tempo para existir, e é apenas em presença concreta 

daquela que fundamentalmente encarnava esse Outro que Heitor podia fazer seus primeiros 

ensaios de separação. 

Com a mãe – encarnando seu Outro onipotente – presente, Heitor trabalhava, e se 

movimentava, literalmente. Passou a realizar então suas primeiras produções imaginárias, que 
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colocava em cena em um faz-de-conta incipiente, articulado com um progressivo balbuciar – 

ou seja, com um desdobrar em cadeia de elementos imaginários que anunciavam a presença 

de um simbólico. Heitor realizava ensaios, via brincar simbólico-imaginário, de separação.  

Em um tempo seguinte, passou a descer sozinho para as sessões, os pais vindo atrás. 

Em alguns momentos da sessão ainda pais-criança, mas nos quais a analista escutava mais os 

pais, Heitor pode começar a afastar-se e ir, por exemplo, atrás de outras crianças que 

participavam de um grupo terapêutico na instituição, no mesmo horário de seu atendimento.  

A mãe então dava algumas deixas sobre suas dificuldades e seu próprio sofrimento 

diante daquela separação entre ela e o filho que se anunciava. Certa vez, afirmou, logo após 

Heitor se afastar e entrar inclusive em outra sala de atendimento, seguindo as crianças de um 

grupo terapêutico, saber que “não seria tão simples” ele se separar dela, por exemplo, na 

entrada em uma escolinha.  

Talvez tais contrastes entre o movimento da criança e o discurso materno nesse 

momento do atendimento, considerando os dados do caso, fossem um sinal para um manejo 

interventivo institucional, que procurasse operar então uma separação dessa vez de corpos, na 

direção de permitir essa operação psíquica: que a mãe pudesse ser escutada em espaço 

separado do atendimento da criança, pelo menos em alguns momentos, e talvez, inclusive, por 

outro profissional.  

Tais fatores, resgatados na retomada do caso, a posteriori, foram difíceis de ser 

escutados e lidos pela analista naquele momento. Ao se ver confrontada com as duas 

transferências, já de dois sujeitos – mãe e criança – na cena, a analista se sentia impelida a 

assumir um lado: o da criança, como sujeito, que cada vez mais podia se destacar desse Outro 

onipotente. É justamente por isso que consideramos aqui a possibilidade de nesse momento 

do tratamento separar as escutas, ainda que em um primeiro momento tenha sido necessário 

que as sessões ocorressem em conjunto. 

Esse manejo é possível no âmbito institucional: que a escuta de pais seja realizada por 

um profissional diferente do que o que atende a criança e, inclusive, do que faz eventuais 

sessões pais-crianças. Tal alternativa de intervenção institucional permite por vezes uma 

diluição da transferência maciça em jogo em alguns casos, como por exemplo alguns casos de 

psicose infantil, e também a criação de uma separação de corpos que permite à criança 

enunciar-se minimamente como sujeito, de um lado, e que o sofrimento materno e sua 

verdade sobre a criança possam ser escutados e elaborados, de outro. 



88 

 

 

 

Lacan (1969/2003) já ressaltava que nos casos em que criança se encontra unicamente 

como correlata ao objeto da fantasia materna, sem que a função paterna possa introduzir aí 

uma mediação, normalmente as respostas sintomáticas e a leitura da problemática em jogo é 

mais simples – uma vez que é quase literal – que nos casos nos quais o sintoma da criança é 

resposta ao sintoma do casal parental. Porém, nesses primeiros casos, a possibilidade de 

mudança de posição subjetiva e de efeitos do tratamento para a criança é mais difícil, 

justamente pelo caráter maciço que tal lugar de gozo implica. Trata-se de configurações nas 

quais a criança fica presa, capturada, na posição de realizar a presença do objeto a na fantasia 

da mãe (Lacan, 1969/2003), o que, poderíamos pensar, implica então ocupar um lugar de 

objeto de gozo do Outro. 

Normalmente, associamos esses casos às psicoses infantis, mas é interessante que o 

texto lacaniano também aborde outros sintomas possíveis como resposta da criança nessa 

posição, como o sintoma somático. Consideramos que o caso Heitor aponta para uma das 

possibilidades de resposta da criança colocada nesse lugar. 

Colocamos essa reflexão a posteriori não para nos aprofundarmos em um “poderia ter 

sido”, em um ressentir-se do que se passou, mas sim na direção de aprimorar a escuta e 

contribuir com os avanços no manejo e na intervenção de outros casos em que as questões em 

jogo sejam similares, em termos estruturais, às de Heitor e sua mãe. Procuramos, assim, 

refletir, também inspirados em Freud, acerca do ponto de fracasso desse caso, de modo a 

ensaiar pensar alternativas de intervenções e manejos possíveis nesse tipo de problemática 

clínica – não de forma a propor uma receita ou técnica rígida, mas sim de permitir uma 

atenção do analista na construção de seu raciocínio clínico, diante de casos que apresentam 

impasses dessa ordem entre mãe e criança, apontando para esse tempo da constituição do 

sujeito. 

 

4.2.3 A Dialética da Frustração: ser ou não ser falo (segunda e terceira 
escansões) 

Seguindo a discussão acerca da dialética da frustração, Lacan, em seu Seminário 4, 

coloca a seguinte questão: como se introduz, em tal dialética, a questão do falo? As duas 

outras escansões temporais que delimitamos didaticamente para discutir o tempo da criança 

pequena concernem a esse aspecto. 
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Apontamos que a entrada na lógica da frustração, na qual os objetos adquirem estatuto 

de dom simbólico, coloca a criança diante de uma situação periclitante (Petri, 2008), na qual o 

Outro (encarnado pela mãe ou cuidador primordial) é percebido como onipotente, remetendo 

à figura da mãe voraz e insaciável, da qual o sujeito depende para existir, mas também pela 

qual se encontra em ameaça de ser devorado. 

Contudo, em dado momento, que localizamos em nossa divisão didática como 

segunda escansão temporal, tal situação se desfaz, na medida em que a criança entra em 

contato com a presença de uma falta, de um furo, nesse Outro aparentemente onipotente. É 

então que o elemento falo entra em jogo, como representante de uma falta, o que permite uma 

reorganização de tal relação entre sujeito e Outro primordial e uma saída dessa situação 

periclitante diante da onipotência do Outro. Lacan localiza esse momento como aquele a que 

Freud (1923/2020) se refere como ocorrendo uma passagem da teoria infantil da primazia 

fálica e da mãe fálica, para a constatação da criança da castração materna. Nas palavras de 

Lacan (1956-1957/1995, p. 194): 

É preciso estudar esse labirinto onde o sujeito habitualmente se perde, e pode mesmo vir a ser 

devorado. O fio para se poder sair é dado pelo fato de que à mãe falta o falo, é porque ele lhe 

falta que ela o deseja, e é apenas na medida em que alguma coisa lho proporcione que ela pode 

ser satisfeita. 

E ainda: 

Trata-se do falo, e de saber como a criança realiza mais ou menos conscientemente que sua 

mãe onipotente tem falta, fundamentalmente, de algum coisa, e é sempre questão de saber por 

que via ela vai lhe dar esse objeto faltoso, e que sempre falta a ela mesma. (p. 196) 

Assim, a criança localiza uma falta do lado da mãe, ou mais precisamente, de seu 

Outro primordial, e o falo como elemento terceiro, que assume a dimensão de enigma para a 

criança, como objeto de desejo materno. Nesse cenário, a criança – que nesse tempo depende, 

como apontamos, desse Outro para existir – procura então escamotear tal falta, de modo a 

colocar-se a si mesma como falo, fazer-se falo imaginário da mãe, satisfazendo 

imaginariamente esse desejo. Inaugura-se o jogo de engodo, no qual a criança coloca-se como 

falo da mãe, faz-se falo da mãe, identificando-se ao mesmo. Petri (2008) ressalta que isso 

ocorre por uma questão de sobrevivência da criança, ou seja, como forma de ela manter a 

própria existência subjetiva, ainda que ao preço de manter-se alienada. 

Por sua vez, sustentamos que há uma diferença entre essa posição – em que a criança 

procura fazer-se falo da mãe – e a posição instituída pelo próprio estabelecimento da pulsão e 
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entrada mesma na linguagem, do terceiro tempo do circuito pulsional – na qual o sujeito faz-

se objeto de gozo da mãe. Ainda que ambas digam respeito à alienação, trata-se de posições 

subjetivas distintas, referentes a tempos diferentes da mesma. Defendemos, então, como 

ressaltamos no capítulo 2, que dessa última posição para a primeira citada há uma passagem, 

que diz respeito a esse tempo da constituição subjetiva que aqui nomeamos tempo da criança 

pequena. A segunda escansão temporal que localizamos marca essa passagem: trata-se dessa 

constatação, por parte da criança, da existência de uma castração materna, ou de uma falta no 

Outro. Esse instante em que a criança vislumbra a falta no Outro marca também uma brecha 

pela qual o real é vislumbrado (Petri, 2008), sendo um momento de angústia, como abordado 

por Flesler (2012), que abre então espaço para que a criança ocupe um novo lugar, embora 

não o garanta. 

Podemos pensar, assim, que esse momento – que destacamos como segunda escansão 

temporal – convoca a criança a uma reorganização dos elementos da estrutura e da questão da 

falta, a partir da introdução desse novo elemento, o falo. Como representante da falta, o falo 

coloca em cena também uma questão sobre o desejo do Outro, e abre espaço para que a 

criança ocupe um novo lugar, quando este pode ser antecipado pelos que encarnam seu Outro. 

O jogo de engodo inaugurado na dialética da frustração, portanto, implica um modo de 

o sujeito, no laço com seu Outro, se haver com a dimensão da falta. Por sua vez, ao fazer-se 

de falo da mãe, a criança a satisfaz apenas imaginariamente: na dimensão simbólica, ou seja, 

do falo simbólico, a falta segue presente. Não à toa se fala em engodo: se no plano imaginário 

tal satisfação e obliteração da falta do Outro é possível, no plano simbólico a dimensão 

estrutural da falta se faz a todo tempo presente. É por isso que a questão com a qual o sujeito 

está às voltas, nesse tempo, é ser ou não ser falo do outro. O não ser está implícito e se 

reatualiza como a dimensão da falta estrutural que não é possível obliterar, mas que garante 

também a existência de um desejo materno para além da criança e, portanto, de um desejo da 

criança para além da mãe – ou para além do desejo de satisfazer o desejo materno. Dessa 

forma, aqui se inaugura uma das dimensões do desejo neurótico: desejo do desejo do Outro.  

Essa atualização a todo instante da dimensão fundamentalmente decepcionante da 

ordem simbólica está implícita nos jogos imaginários estabelecidos entre criança e mãe nesse 

tempo, bem como no jogo constituinte paradigmático desse tempo, que abordaremos no 

capítulo 6: o Fort-Da. Lacan (1956-1957/1995, p. 197) explicita: 
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Em outras palavras, em todo período pré-edipiano (...) trata-se de um jogo que prossegue, um 

jogo de passa-anel ou ainda um bonneteau, até mesmo nosso jogo de par ou ímpar, onde o falo é 

fundamental como significante, fundamental neste imaginário da mãe a que se trata de unir, já 

que o eu da criança repousa sobre a onipotência da mãe. Trata-se de ver onde ele está e onde 

não está. Ele nunca está ali onde está, e nunca está completamente ausente ali onde não está. 

Assim, esse jogo de engodo pode ser pensado como fundamental no estabelecimento 

dessa primeira separação mãe-criança, e perfaria a terceira escansão temporal que 

demarcamos como dizendo respeito à criança pequena, levando, por fim, à instauração do 

conflito edípico propriamente dito, conforme descrito por Freud. 

Essa última passagem, trata-se do tempo que o pequeno Hans não consegue atravessar, 

construindo então sua fobia. A esse respeito, logo antes de iniciar sua leitura desse caso 

freudiano, em seu quarto seminário, Lacan (1956-1957/1995, p. 198) aponta: 

A etapa crucial se situa logo antes do Édipo, entre a relação primeira de que eu parti hoje e 

que fundamentei para vocês, a da frustração primitiva, e o Édipo. Essa é a etapa em que a 

criança se engaja na dialética intersubjetiva do engodo. Para satisfazer o que não pode ser 

satisfeito, a saber, esse desejo da mãe que, em seu fundamento, é insaciável, a criança, por 

qualquer caminho que siga, engaja-se na via de se fazer a si mesma de objeto enganador. Este 

desejo que não pode ser saciado, trata-se de enganá-lo. Precisamente na medida em que mostra 

a sua mãe aquilo que não é, constrói-se todo o percurso em torno do qual assume sua 

estabilidade. 

(...) Na medida em que se faz objeto para enganar, a criança se vê engajada diante do outro 

numa posição em que a relação intersubjetiva é inteiramente construída. (...) o sujeito supõe no 

outro o desejo. É o desejo de segundo grau que se trata de satisfazer, e como este é um desejo 

que não pode ser satisfeito, só se pode enganá-lo”. 

Mais uma vez, ressaltamos aqui que, para que tal vislumbre da castração materna – 

que mobiliza toda a reorganização da questão da frustração em torno do falo – possa ocorrer, 

a posição daquele que exerce a função materna para a criança é fundamental. 

É somente se a mãe ou cuidador primordial “estiver marcada ela mesma pela 

castração” (Petri, 2008, p. 67) que a criança pode não só vislumbrar tal falta, como encontrar 

os recursos necessários para construir essa nova organização em jogo na dialética da 

frustração e, posteriormente, para sair dela em direção ao complexo de castração. 

Respondendo, então, a nossa questão no início deste capítulo, é dessa forma que a transmissão 

da função paterna entra em jogo nesse tempo da constituição: trata-se do pai simbólico, 

presente como função na palavra da mãe, que pode se apresentar como não-toda diante da 

criança e, portanto, como desejando algo para além desta. 

A autora ainda aponta: “Se o Outro falha nesse momento, deixa a criança sem 

elementos para lidar com o impasse colocado” (Petri, 2008, p 67-68). Um sintoma, então, 
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pode ser uma resposta possível da criança frente a essa falta de recursos oferecidos pelo seu 

Outro. 

Dessa maneira, o tempo da criança pequena implica uma separação progressiva entre 

mãe e criança – não equivalente à operação de separação discutida por Lacan no seu 

seminário 11, uma vez que em muitos aspectos ela diz respeito à própria maneira da alienação 

ocorrer – que implica em uma perda de um gozo e um reordenamento de posições e lugares 

tanto do lado da mãe, como da criança. Como aponta Petri (2008, p. 69):  

Até esse momento, a criança vive a mais completa imersão no campo do Outro, tempo de 

alienação aos significantes desse Outro. Contudo, a mãe, se atravessada pela castração, passa a 

renunciar pouco a pouco a esse gozo que obtém através do filho, iniciando um movimento de 

separação. Nesse sentido, tanto mãe como criança fazem um movimento de renúncia ao gozo do 

Outro, preparando assim terreno para a conseguinte castração. 

Noutros termos, ainda que a criança pequena viva um tempo inicialmente harmonioso, no qual 

a dialética da frustração parece dar conta das primeiras irrupções do real, essa pretensa 

harmonia em algum momento se desestabiliza, revelando a insuficiência da criança como falo 

da mãe. A criança começa então a se deparar com a inevitável emergência de algumas questões: 

quem é o falo, afinal?; o que a mãe deseja, quando deseja além de mim? A partir de então, a 

precariedade de sua primeira construção imaginária para lidar com o mundo é desvelada de 

modo irreversível, requerendo assim a reorganização estrutural, possibilitada pela entrada do pai 

real no jogo, inaugurando o próximo tempo. 

Por sua vez, ao longo deste capítulo demonstramos que há mais de um momento em 

curso nesse tempo da criança pequena. Da mesma maneira, há diferentes formas de aquele 

que encarna o Outro para a criança não oferecer as condições para que ela encontre uma saída 

para o impasse da falta. Diante desses diferentes impasses, há ainda diferentes respostas 

possíveis do sujeito, diferentes soluções sintomáticas ou manifestações de sofrimento que 

podem levar à necessidade de uma escuta analítica. 

Quando aquele que encarna o Outro não pode, de fato, colocar-se como castrado frente 

à criança, elidindo a própria dimensão de engodo em jogo na demanda e confundindo objeto 

de dom com objeto da necessidade, de modo a não se sustentar a existência de uma falta no 

Outro, há um entrave que impossibilita que o jogo de engodo em torno da lógica do ser ou 

não ser falo se organize. A anorexia mental, como descrevemos, pode ser um jeito de o sujeito 

presentificar, em configurações como essa, a dimensão da falta, bem como se defender desse 

Outro devorador que aparece como maciço, sem falta. Ele inverte as posições, ainda que 

pagando o preço da própria vida. 

Há, também, a possibilidade de que a transmissão da falta do Outro e a entrada no jogo 

de engodo se dê, mas com falhas. Quando a castração do Outro se fixa como impotência, por 
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exemplo, a criança pode permanecer em posição de angústia, uma vez que a fragilidade 

psíquica de seu Outro implica uma fragilidade de sua própria existência subjetiva. Há então 

um sofrimento psíquico possível e saídas sintomáticas que dizem respeito a situações em que 

o sujeito permanece angustiado frente a esse primeiro vislumbre do real, quando seu Outro 

não sustenta de seu lado o jogo de engodo que permite esse segundo tempo em que é colocado 

como falicizado e completo pela criança, já nesse dimensão de enganação apontada por 

Lacan. 

Por fim, é possível que a criança não encontre no seu Outro elementos suficientes para 

sair da dialética da frustração, em direção à construção da conflitiva edípica, por mais que se 

defronte repetidamente com a insuficiência progressiva dessa dialética para dar conta de 

organizar a questão da falta. Seria então um impasse que diria respeito à terceira escansão 

temporal que destacamos, e sua resolução em direção a um próximo tempo da constituição do 

sujeito. Também aqui, frente à insuficiência de recursos para prosseguir em sua constituição, 

é possível que a criança responda com um sintoma ou, ainda, que permaneça em posição de 

angústia e sequer venha a conseguir produzir um sintoma (o que também pode ocasionar que 

ela seja trazida a análise). O sintoma fóbico é uma construção comum da criança como 

suplência a esse impasse na transmissão da falta nesse tempo. 

Assim, é possível que, de diferentes maneiras, aqueles que encarnam o Outro para a 

criança tenham dificuldades de antecipar para ela um novo lugar na dinâmica familiar, que 

aproximamos desse lugar da criança pequena na cultura – uma criança que já tem um lugar 

social diferente do bebê, um filho com uma existência um pouco mais independente dos pais, 

que começa a falar, que pode dizer “não!” às demandas parentais. 

Portanto, demarcamos detidamente neste capítulo como a entrada e a travessia da 

dialética da frustração implica uma primeira organização em torno da questão da falta e do 

falo, que posteriormente se torna insuficiente, levando à necessidade de construção de uma 

nova organização estrutural – no caso da neurose, em direção à castração simbólica e à 

instauração da operação de recalque.  

Por sua vez, todo esse percurso e os jogos que se estabelecem entre o sujeito e Outro 

nesse tempo implicam uma progressiva renúncia de gozo na direção de uma progressiva 

separação – que embora ainda não seja a separação propriamente simbólica instituída pela 

castração, constitui o terreno para a ocorrência da mesma. É a essa primeira separação em 

construção nesse tempo da constituição que nos referimos aqui. Como demonstramos, há 
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diferentes impasses que o sujeito pode encontrar na efetivação progressiva de tal separação, 

que vão dizer respeito tanto à posição daquele que encarna seu Outro, como às suas próprias 

escolhas inconscientes e singulares como sujeito.  

Anorexia mental de Heitor, bem como sintomas de casos clínicos que ainda 

abordaremos – como gritos de recusa de Felipe, insônia e recusa em desmamar de Caio – são 

formas de o sujeito se posicionar quando se encontra sem outros recursos para se haver com 

essa primeira separação psíquica do Outro. 

Nos próximos capítulos, procuraremos aprofundar esses elementos, a partir da 

apresentação dos avanços que Lacan realiza em torno de tais teorizações sobre a constituição 

do sujeito em seu seminário 6, e, posteriormente, da discussão da função do Fort-Da nesse 

tempo de constituição e na construção e elaboração dessa primeira separação progressiva eu-

outro e sujeito-Outro – apontando então como tal jogo não é natural, mas ocorre em 

articulação com a constituição do sujeito, e como o estabelecimento do mesmo pode ser um 

importante elemento de se considerar na direção de tratamento de casos em que tais impasses 

na separação em jogo na frustração e na dialética da frustração ocorrem. Por fim, 

discorreremos sobre outros dois casos clínicos, além do caso Samuel, que explicitam 

diferentes modos de impasses nesse tempo se apresentarem. 
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5.  Os primeiros tempos da constituição do sujeito e a divisão subjetiva 

da demanda 

Propusemos até o momento que para nos aprofundar na leitura e intervenção dos casos 

sobre os quais nos debruçamos aqui é importante enfocar um tempo do sujeito que 

denominamos tempo da criança pequena, articulando-o com tempos da constituição subjetiva 

abordados por Lacan, nos quais a frustração predomina enquanto modalidade da falta.  

Neste capítulo, procuramos retomar a discussão acerca das operações psíquicas em 

jogo no tempo da criança pequena, e das escansões temporais que perfazem os primeiros 

tempos da constituição do sujeito, a partir de outros operadores teóricos: algumas proposições 

de Lacan em seu Seminário 6, “O Desejo e sua Interpretação” (1958-1959/2016). 

Nesse seminário, Lacan realiza uma articulação importante a respeito da constituição 

do sujeito, na direção de expor e formalizar a relação entre desejo e objeto, que deriva na 

fórmula da fantasia, abordada como sustentando o desejo: $<>a. O autor retoma suas 

proposições dos anos anteriores acerca da constituição subjetiva, mas formalizando-as de 

outra maneira, a partir de uma proposta estrutural de tempos lógicos, sincrônicos, que 

estariam em jogo na constituição da fórmula da fantasia – ou seja, colocando o desejo, tema 

desse seminário, como enfoque da discussão. Procuramos agora apresentar algumas dessas 

propostas expostas pelo autor em três lições acerca da construção da fantasia e das então 

chamadas formas de corte do objeto, uma vez que as consideramos preciosas no que tange às 

nossas investigações acerca da clínica de crianças pequenas. 

Lacan frisa, nessas lições, que é quando confrontado com a castração iminente que o 

sujeito se encontra em relação com o objeto a, abordando-o então como efeito da castração. 

Ao longo desse seminário, o objeto a é nomeado ora como imaginário, ora como real, o que 

aponta para um momento de construção da teoria lacaniana, que já difere da forma como a era 

abordado em anos anteriores, apenas como outro imaginário.  

O desejo seria sustentado, apareceria, nessa relação entre sujeito barrado e objeto a, 

quando o primeiro se vê diante da castração. Tal relação, afirma Lacan, vai se estabelecer 

segundo um algoritmo de divisão. Assim, ele aborda diversos tempos sincrônicos que 

estariam em jogo nessa operação que resulta na relação sempre dividida do sujeito com objeto 

a. Tais níveis derivam, em termos lógicos, na fórmula da fantasia: $<>a. Abaixo, expomos o 

esquema de formalização do autor acerca desses níveis: 
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Figura 1. Esquema sincrônico da dialética do desejo. Lacan, 1958-59/2016, p. 397. 

 

Há diversas maneiras de ler esse seminário. É evidente para nós que o psicanalista 

francês estava, nessas lições, preocupado em pensar a interpretação na análise. Nesse 

contexto, considerando uma sessão de psicanálise de um adulto, por exemplo, fica claro que 

todos os níveis – momentos ou tempos abordados por Lacan nesse engendramento da fantasia 

– estão presentes concomitantemente, e é direção do tratamento apontar para a fantasia, ou 

seja, para o que é da dimensão do desejo e organizador dos modos de gozo de cada um. Dessa 

forma, são níveis sincrônicos entre si, e de algum modo esse processo de constituição do 

sujeito se reatualiza a cada sessão de análise.  

Por outro lado, tal construção da fantasia pode ser considerada um primeiro tempo do 

percurso de análise de um adulto, levando em conta todo o desenrolar de um tratamento, bem 

como o que configura, na interpretação de alguns autores, como Petri (2008), o percurso 

possível de uma análise de criança. 

Assim, para discutir o que está em jogo na interpretação e na direção de todo 

tratamento analítico, Lacan sintetiza e propõe uma leitura de aspectos fundamentais da 

constituição do sujeito, motivo pelo qual retomamos tais articulações teóricas aqui. 

O psicanalista francês explicita então que o algoritmo da divisão já está em jogo em 

uma “etapa ideal primária” (Lacan, 1958-59/2016, p.401) da constituição do sujeito, uma vez 

que ele entra no significante. Essa seria a posição mais original: a da demanda. Ou seja, já há 

uma divisão subjetiva decorrente da demanda, e julgamos fundamental frisar esse ponto no 

que tange às nossas investigações. 

Nesse tempo primitivo ideal, A, o Outro, lugar da fala, é dividido por D, que figura a 

demanda. Institui-se a partir daí uma dialética, exposta na Figura 1, que perpassa alguns 



97 

 

 

 

tempos e cujo resíduo, de acordo com Lacan, será a – nesse momento, onde no primeiro nível 

estava D aparece o sujeito barrado: $. 

Lacan considera que, nessa etapa inicial ideal – que podemos pensar como o momento 

de entrada na linguagem e instauração do circuito pulsional que abordamos no capítulo 3, e 

como o tempo da falta instaurada no registro da privação que abordamos no capítulo 4 –, o 

que concerne à necessidade do sujeito já se coloca como alternância significante. Isso 

explicita, como já abordamos, que a suposta primeira mamada do bebê, a satisfação pulsional 

total, é mítica. Desde o princípio da constituição do sujeito já está em jogo a divisão operada 

pela própria alienação no significante, pela própria instauração, então, da linguagem e da 

demanda. A pulsão, como já expusemos, é decorrente dessa entrada na linguagem, dessa 

alienação. 

Por sua vez, a primeira posição que Lacan atribui ao sujeito, em si, é sua primeira 

articulação na demanda, que corresponderia ao nível seguinte – segundo nível – de seu 

esquema. Nesse segundo tempo, o Outro corresponde então – Lacan o afirma – a um sujeito 

real, que ele figura como Sr, e aborda nominalmente como a mãe, em relação de onipotência 

com a criança na primeira posição de sujeito. Portanto, o autor deixa claro que é só diante de 

outro sujeito que um sujeito pode se constituir. 

Toda a discussão que realizamos no item 4.2.1 acerca de um giro subjetivo que 

ocorreria da privação para a frustração, instalando a lógica da frustração propriamente dita, 

poderia ser pensada, a partir da formulação desse sexto seminário, como concernindo à 

passagem desse primeiro tempo – que antecede, antecipa o sujeito propriamente – a esse 

segundo tempo, no qual o Outro assume o estatuto de sujeito real que pode doar ou retirar os 

objetos de dom. Podemos, ainda, pensar esse segundo tempo como aquele no qual as 

respostas do bebê assumem efetivamente estatuto de apelo, ou seja, de demanda na 

linguagem.  

Consideramos tal demarcação da diferença entre esses primeiro e segundo níveis um 

ponto crucial para os psicanalistas de bebês e crianças, uma vez que relembra que há um 

tempo lógico da constituição do sujeito que é anterior à aparição de um sujeito em si. 

Podemos pensar nesse primeiro tempo como o de antecipação do sujeito no bebê, realizada 

por um outro humano que possa, de sua própria posição de sujeito desejante, fazer para ele 

função materna – ou seja, supor um sujeito antes mesmo que ali ele de fato venha a advir. 
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Já essa primeira posição subjetiva do segundo nível remete àquela explicitada por 

Lacan no Seminário 4 (1956-1957/1995) como a da criança diante da mãe na primeira 

escansão temporal que recortamos no item 4.2.1: a mãe, sujeito real, encarna para a criança o 

Outro real, onipotente, aquele que pode dar ou retirar os objetos diante de seus apelos. Os 

objetos deixam, então, de ser objetos da necessidade e tornam-se objetos de dom: dom de 

amor, dom de palavra. Nas palavras do psicanalista: 

O Outro, que aqui é alguém real, sujeito real, Sr, encontra-se, pelo fato de ser interpelado na 

demanda, em posição propícia para fazer esta passar, seja ela qual for, para um outro valor, que 

é o da demanda de amor, na medida em que se refere pura e simplesmente à alternância 

presença-ausência. Por isso é que, no segundo nível, dotamos de uma barra o D maiúsculo da 

demanda. (Lacan, 1958-1959/2016, p. 398) 

Cabe a questão de como entender o que Lacan nomeia real nesse seminário. Nos 

arriscamos na leitura de que aqui o real tanto já aponta para o registro acerca do qual ele 

teorizará mais a fundo nos seminários e anos seguintes, quanto também diz respeito, como em 

diversos momentos dos seminários anteriores, à realidade, ou seja, a uma pessoa de carne e 

osso. Portanto, assim como no seminário 4 (Lacan, 1956-1957/1995) o psicanalista aborda o 

pai real de Hans, em mais de um momento, como se referindo àquele que de fato ocupava 

essa posição, a pessoa do pai, podemos considerar que, ao falar de “sujeito real” nesse sexto 

seminário, Lacan aponta para a importância de alguém que, de fato, ocupe esse lugar 

(materno) para a criança, em um primeiro momento. Do ponto de vista da criança, por sua 

vez, esse alguém encarna um Outro que é aqui personagem: 

Temos aqui, portanto, o sujeito constituído na medida em que o Outro é um personagem real, 

aquele mediante o qual a própria demanda fica carregada de significação, aquele mediante o 

qual a demanda do sujeito se torna algo diferente do que ela demanda em particular, a saber, a 

satisfação da necessidade. 

Não há sujeito senão para um sujeito – é um princípio que sempre devemos manter como 

princípio. (Lacan, 1958-1959/2016, p. 398) 

Essa citação é importante de ser considerada na clínica com crianças em duas 

vertentes: de um lado, ao relembrar a importância de que haja alguém de carne e osso que 

encarne o Outro para o bebê e a criança e possa supor sujeito em suas manifestações, e de 

outro, ao destacar que só existe sujeito diante de um Outro que também é subjetivado por ele, 

como personagem com quem ele se relaciona e diante do qual ele procura se fazer reconhecer. 

E, assim, como trabalhamos no capítulo 2: na clínica de bebês e crianças o Outro é 

consistente. 
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Além disso, na nossa leitura, a dimensão do real enquanto o impossível, aquilo que 

está para além do controle da criança, também pode ser pensada quando lemos essa menção 

de Lacan ao Outro como Sujeito real nesse tempo. A dimensão da onipotência do Outro aí 

percebida, que tanto discutimos no capítulo anterior, é uma construção imaginária diante 

desse fundo real de radical falta de controle da criança diante do Outro, de sua presença ou 

sua ausência, estando então submetida ao que é vivido imaginariamente como puros caprichos 

desse personagem. 

É justamente a confrontação com tal falta de controle ou de garantia do Outro que 

ocasiona a passagem ao momento seguinte do esquema. Lacan questiona que garantia o 

sujeito pode encontrar no Outro – que então se presentifica como este Outro real e onipotente 

– e explicita: não há garantia possível. Não há Outro do Outro. Tal questão – se o sujeito pode 

contar com o Outro, e o que garantiria isso – é colocada pelo autor como “um dos conflitos 

mais primitivos da relação da criança com o Outro” (Lacan, 1958-1959/2016, p. 403), o que 

consideramos fundamental no que concerne à clínica sobre a qual nos debruçamos aqui. 

Nesse momento, então, o sujeito se defronta com essa barra no Outro, com esse ponto 

real no Outro. É impossível não articular esse momento da constituição com o que Freud 

(1923/2020) aborda como aquele em que a criança percebe a castração materna, e o próprio 

Lacan (1956-1957/1995) articula no seminário 4, conforme já trabalhamos, como aquele que 

instaura a conflitiva em jogo na dialética da frustração, que propusemos demarcar como 

segunda escansão temporal da frustração: quando a criança se dá conta da mãe como faltante, 

e, portanto, desejante. 

Assim, ressaltamos novamente que a confrontação do sujeito com a castração, que o 

psicanalista francês aborda nessa lição como o que propicia o surgimento do objeto a e, 

portanto, do desejo, ocorre primeiramente com a constatação da castração materna, da falta no 

Outro. 

Se não há Outro do Outro, a garantia que o sujeito procura para sua própria 

sobrevivência, como resposta à questão mencionada que se estabelece a partir desse vislumbre 

da falta estrutural, Lacan afirma só se sustentar no que denomina fé na palavra, uma 

confiança no Outro então forjada pelo sujeito. Esse é um momento primordial, então, a partir 

do qual o sujeito se posiciona diante da confrontação com a falta estrutural, na linguagem e 

em relação à língua. Trata-se de um tempo da constituição subjetiva que diz da alienação e 

das vicissitudes envolvidas na entrada na linguagem, mas que aponta para diferentes formas 
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de essa alienação ocorrer, que, por sua vez, implicam já em respostas do sujeito ao que recebe 

desse Outro, então encarnado como sujeito de fala: 

Nesse estágio, o Outro é sujeito da fala, na medida em que esta se articula primordialmente. É 

em relação ao Outro assim definido que o próprio sujeito se constitui como sujeito que fala – e 

não como o sujeito primitivo, não como o sujeito dos filósofos. O sujeito em questão se propõe 

como olhado pelo Outro e como podendo lhe responder em nome de uma tragédia comum. Ele é 

aquele que pode interpretar tudo o que o Outro articula de sua intenção mais profunda, de sua 

boa ou má-fé. (Lacan, 1958-1959/2016, p. 403) 

Ao procurar no Outro algo que o defina e que, ao mesmo tempo, possa garantir a 

confiança nesse Outro, Lacan destaca que, uma vez que o sujeito já está marcado pela barra 

que o divide de si mesmo como sujeito da fala (novamente lembrando, portanto, que a própria 

entrada na linguagem e na demanda instaura uma divisão), ele encontra apenas  

esse buraco, esse vazio, que articulei dizendo-lhes que não há Outro do Outro, que nenhum 

significante possível garante a autenticidade da série dos significantes, que não há nada que, no 

nível do significante, garanta, autentique, como quer que seja, a cadeia significante e a fala. 

(Lacan, 1958-1959/2016, p. 403) 

Nesse momento, o sujeito vai precisar convocar de outro lugar – de fora do simbólico – 

o elemento que o sustente e permita que ele se designe e que se autentifique como sujeito da 

fala, ou seja, assuma uma posição na linguagem e forje a fé na palavra.  

Lacan (1959-1959/2016) situa tal elemento como algo que o sujeito convoca do registro 

imaginário, uma parte de si mesmo, na medida em que nesse tempo ele está engajado na 

relação imaginária com o outro, a partir do qual ele pode se situar na demanda endereçada ao 

Outro e de se (re)constituir como sujeito da fala: o a minúsculo. 

Como destacamos, ao realizar essa discussão Lacan (1958-1958/2016) se refere ao 

objeto a não só como imaginário, mas também como real. Ainda que saibamos que o autor 

precisará e aprofundará a noção de objeto a nos anos seguintes de seu ensino, julgamos que há 

algo que ele localizava, relativo a uma especificidade desse tempo da constituição, quando 

utilizava os dois termos (real e imaginário) para teorizar sobre o objeto a aqui. Talvez 

possamos considerar que, nesse tempo, o objeto em sua função de suporte, a que Lacan se 

refere, concerne de fato aos dois registros: imaginário e real. Expliquemos. 

Por um lado, objeto a surge aqui já apontando para o que é limite da linguagem, diante 

da defrontação do sujeito com o furo na mesma. Objeto que então se destaca, se separa, como 

resto – o que nos autorizamos a formular considerando os desdobramentos de Lacan nos anos 

seguintes (Lacan, 1964/2008). Ou seja, é preciso um apoio nesse objeto que está fora da 
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linguagem, causa de desejo, para que o sujeito se posicione e se designe na linguagem e no 

simbólico. Embora exterior, a dá suporte ao simbólico, é o resto não simbolizável decorrente, 

por estrutura, da própria entrada na linguagem.  

Assim, é somente se puder se confrontar com essa falta real no Outro – real que já 

aponta para o que está para além do controle do sujeito, fora da rede simbólica, o impossível – 

que o sujeito poderá, diante da alienação, forjar sua garantia de existência subjetiva, sua 

própria resposta singular que se ampara então na fé na palavra e se apoia em um objeto 

consistente, mas que está destacado dele e do Outro. 

Por outro lado, podemos entender esse objeto justamente como aquele objeto de dom, 

mediador, que ganha destaque na relação imaginária da criança com o seu outro primordial, 

que encarna seu Outro e faz função materna para ela. Assim, é nesse objeto imaginarizado que 

o sujeito se apoiará nesse tempo; suporte que também permite a delimitação de uma primeira 

fronteira entre sujeito e Outro, um primeiro registro psíquico da alteridade. Tal aspecto acerca 

do objeto a nesse tempo se articula com o que Lacan teoriza nesse seminário a respeito de 

uma das formas de corte de tal objeto, que ele denomina “objeto pré-genital” – construções 

sobre as quais nos deteremos em parágrafos posteriores. 

Seguindo sua explanação, Lacan aponta que o objeto a minúsculo surge para o sujeito 

no lugar onde esse sujeito – S – coloca a interrogação sobre o que é, e sobre o que quer. 

Diante do Outro, o sujeito se pergunta: “que és?”, ou, o psicanalista francês acrescenta, 

apenas: “é?” – como interrogação. Trata-se de uma questão acerca da existência, enquanto 

ser, tanto de si mesmo como sujeito, quanto acerca desse sujeito Outro, como personagem. 

Podemos articular, ainda, esse momento da constituição com o abordado por Lacan em seu 

texto sobre o Estádio do Espelho, no qual a criança se identifica com a imagem que lhe é 

atribuída pelo Outro; identificação que já ocorre no registro de ficção (Lacan, 1949/1998). 

É justamente por encontrar no Outro significantes que o determinam e aos quais se 

aliena, mas também se defrontar com uma falta, um buraco, um vazio de respostas para essa 

questão, que o sujeito precisará se apoiar no objeto a que destaca de si, de modo a se localizar, 

se situar, se designar como sujeito e como ser. 

Tal operação, então, autentica o sujeito como sujeito da fala, o que se articula com a 

possibilidade de ele assumir uma posição como falante – o que trabalharemos no próximo 

capítulo a partir de uma discussão em torno do Fort-Da. Assim, entra em jogo, no último 

nível do esquema, o complexo que Lacan denomina fantasia: $<>a.  
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Desse modo, o a é resto da operação de divisão operada pela própria entrada na 

linguagem, resto destacado pelo sujeito a partir de algo que se perde para sempre de seu ser; 

“resto por meio do qual o próprio sujeito fornece o resgate e vem suprir a carência, no nível 

do Outro, do significante que lhe corresponde” (Lacan, 1958-59/2016, p. 404). O quociente 

dessa operação de divisão, quando se chega nesse último nível e se constrói a fantasia, é o 

sujeito barrado, que fica em suspenso diante desse resto, objeto a, um sustentando o outro. 

Lacan define então a fantasia: ela “nada mais é que esse enfrentamento perpétuo entre o S 

barrado e o a minúsculo” (Lacan, 1958-1959/2016, p. 404). 

Nessa abordagem da construção da fantasia, Lacan demarca como a constituição e 

aparição do sujeito barrado, pensando o contexto que for – no tempo de uma sessão ou nos 

muitos tempos de um percurso analítico –, ocorre concomitantemente ao surgimento do 

elemento que aqui ele denomina objeto a, de modo a se constituir então a estrutura da 

fantasia. Isso se dá como resposta ao momento que Lacan denomina fading, no qual o sujeito 

não encontra nada no Outro que o garanta de maneira segura e certa. A estrutura da fantasia 

recobre então, imaginariamente, essa falta no Outro, a inexistência de Outro do Outro. 

O sujeito barrado marca esse momento de fading do sujeito em que este não encontra nada no 

Outro que o garanta de maneira segura e certa, que o autentique, que lhe permita situar-se e 

nomear-se no nível do discurso do Outro, ou seja, como sujeito do inconsciente. É em resposta a 

esse momento que surge, como suplência do significante faltante, o elemento imaginário, termo 

correlato à estrutura da fantasia. Designamos esse elemento, na sua forma mais geral, como 

suporte de S no momento em que este tenta se indicar como sujeito no discurso inconsciente. 

(Lacan, 1958-59/2016, pp. 404 e 405) 

Podemos pensar que esse momento de fading do sujeito, e de encontro com a 

inexistência do Outro, se repete algumas vezes ao longo da estruturação psíquica da criança, 

convocando que o sujeito responda de alguma maneira, se colocando no jogo de modo a 

garantir sua própria existência, ou seu desejo. Nesses tempos iniciais, é sua própria carne, seu 

próprio corpo, que a criança oferece como resposta, procurando restituir imaginariamente tal 

falta no Outro. 

Nessa medida, destacamos que é de cada novo encontro com a falta, em suas diversas 

modalidades, que decorrem as (novas) respostas do sujeito, no decorrer de sua constituição, 

sempre a partir inicialmente de uma antecipação, uma proposição, no nível do Outro. No que 

tange à criança pequena, podemos considerar tais (re)encontros progressivos com a falta – e, 

primordialmente, com a falta no Outro – como uma separação progressiva instituída entre 

criança e mãe, como propusemos ao final do capítulo 4. 
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Reiteramos que nos deter em tais tempos da subjetivação se mostra fundamental para 

avançar na nossa construção acerca da clínica de crianças pequenas. Nesses casos que 

investigamos, nos quais a questão da falta está em jogo, mas o operador do Édipo freudiano 

não é suficiente para pensar o conflito psíquico que se configura em torno dela, tais 

operadores teóricos permitem a construção de uma leitura e intervenção na direção do advento 

do sujeito. Embora não se trate de perder o Édipo de vista, é necessário, nesses atendimentos, 

considerar outros operadores e outras operações psíquicas que o sujeito engendra para se 

haver com uma questão diante da falta estrutural.  

Ao realizar tal formalização dos momentos primordiais da constituição subjetiva nesse 

sexto seminário, Lacan (1958-1959/2016), ainda, retira a centralidade da discussão acerca do 

objeto do falo, introduzindo o objeto a como elemento estrutural para considerar a 

constituição e posição do sujeito. Na ocasião, coloca o falo então como uma das formas que o 

objeto pode assumir na fantasia, mas não a única.  

Assim, nessa explanação, Lacan propõe: o sujeito, no momento em que tenta se 

localizar na cadeia significante, no inconsciente, no discurso do Outro, não se acha. No 

encontro com essa falta no Outro, surge o objeto a, que dá suplência e consistência a este 

vazio. 

Além disso, Lacan também ressalta a respeito do sujeito: “ele só está lá nos intervalos, 

nos cortes. Cada vez que quer se apreender, nunca está senão num intervalo” (Lacan, 1958-

1959/2016, p. 409). Por conta disso, esse objeto a que sustenta a fantasia e, portanto, o desejo 

como tal, objeto então definido tanto como imaginário quanto como real, se estrutura em si 

como corte: “Também é essencialmente como forma de corte que o a, em toda sua 

generalidade, nos mostra sua forma” (Lacan, 1958-1958/2016, p. 409). O autor, a seguir, 

aborda algumas dessas formas de corte a que se refere: o objeto pré-genital – que ele aponta 

aqui como objeto oral e anal –, o falo, e o objeto do delírio, ou a voz no delírio. 

Ainda que o autor reformule suas construções em torno desses conceitos nos anos 

posteriores, consideramos o modo como ele as expõe aqui particularmente interessantes, no 

que diz respeito à nossa pesquisa, uma vez que o autor propõe uma forma de considerar a 

articulação entre a constituição do sujeito e a construção da estrutura da fantasia, ou a relação 

entre sujeito, desejo e o objeto, para além do operador do Édipo. Lacan explicita, ainda, que é 

possível considerar um sujeito desde momentos lógicos anteriores ao da construção da 
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fantasia em si, o que nos dá ferramentas para pensá-lo desde os primeiros tempos 

cronológicos da vida de um ser humano.  

No que concerne à clínica da criança pequena e aos impasses na separação mãe-

criança que aqui procuramos investigar, defendemos que tais considerações lacanianas abrem 

caminho para pensar uma leitura e uma intervenção possível, na direção do advento do sujeito 

e sustentação de seu desejo, já nesse tempo da vida e no tempo da constituição que está aí em 

relevo. Vejamos como. 

No ponto final da interrogação que o sujeito se coloca em torno do ser, acerca de como 

se designar, é apenas como corte, como intervalo, que o sujeito se encontra (Lacan, 1958-

1959/2016). Essa interrogação do sujeito a respeito de si e de seu desejo, podemos considerar 

que ela se reformula e se reatualiza de diversas maneiras, nos diversos tempos do sujeito 

(Flesler, 2012) ou tempos da estruturação psíquica (Petri, 2008). Nessa seara, a questão 

edípica em torno da castração, que implica a estruturação da Metáfora Paterna como resposta 

a ela, nada mais é que uma das formas de essa interrogação se atualizar. 

Por sua vez, nessa lição Lacan nos relembra que a interrogação mais primitiva, que 

antecede essa travessia do Édipo, é a que se coloca ali no tempo que articulamos com o 

Estádio do Espelho, o “É?” do sujeito em sua demanda diante do Outro real – questão sobre 

seu próprio ser e o ser do Outro, e que demarca uma primeira alteridade eu-outro e sujeito-

Outro.  

É considerando essa interrogação mais primitiva e algumas respostas possíveis a ela 

no nível do sujeito – respostas que ainda não se articulam, do ponto de vista da criança, na 

trama edípica, embora valha lembrar que a forma como a castração opera ou não para os pais 

faz diferença aqui – que podemos ler a conflitiva e o sofrimento psíquico em jogo em alguns 

dos casos de criança pequena sobre os quais nos debruçamos, como o caso Heitor. 

São aspectos, por sua vez, que também abrem possibilidades importantes no que 

concerne à clínica das não neuroses, como a clínica das psicoses. Embora não seja o tema de 

aprofundamento desta dissertação, consideramos essencial constatar que, ao contrário do que 

circula em alguns círculos lacanianos, em toda a explanação apresentada até o momento 

Lacan ressalta que há sujeito para além do sujeito barrado da fantasia e do sujeito neurótico. 

É evidente que Lacan já começava a articular, então, as diversas formas de objeto a, 

que nos anos seguintes ele seguiria investigando e reformulando. Nos seminários posteriores, 

o falo deixa de ser considerado uma das formas do objeto a, uma vez que é um elemento 
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simbólico, e o autor avança cada vez mais na articulação do a como real. Além disso, o olhar 

também é abordado pelo autor como forma do objeto, e a voz passa a ser considerada não 

apenas no delírio. 

Porém, o que julgamos interessante nas construções de Lacan a respeito do objeto a 

nesse momento de sua construção teórica acerca de tal conceito é justamente essa dimensão 

do objeto pré-genital apontado tanto como real, quanto como imaginário. E, ainda, como 

cumprindo função significante na fantasia (Lacan, 1958-1958/2016). Tais aspectos são 

interessantes para pensar o estatuto do objeto oral em sintomas de anorexia como o de Heitor, 

bem como a função do objeto como mediador na relação mãe-criança nos primeiros tempos 

da constituição, ou seja, do objeto como dom, e, conforme demonstraremos no próximo 

capítulo, a função do objeto no Fort-da.  

O autor aborda o objeto pré-genital como sustentando uma função significante, 

enquanto representante de que aquilo de que o sujeito se alimenta se separa dele em algum 

momento. Ou seja, como configurando propriamente o corte, marcando uma separação: “na 

experiência analítica comum, aquilo com que constituímos a forma fundamental do objeto das 

fases ditas oral e anal é essencialmente o corte” (Lacan, 1958-1959/2016, p. 411). Aponta 

então que o objeto de desmame, objeto oral, seria, a rigor mesmo, o corte – objeto que o 

sujeito pode segurar em alguma medida no seu orifício bucal e que em parte é separado dele. 

Já objeto anal seria aquele que ele mesmo rejeita, e desse modo se separa dele (Lacan, 1958-

1959). Evidentemente, também no nível do objeto anal, e talvez de forma mais clara, é 

possível a retenção de tal objeto. 

O autor ainda frisa que os objetos em questão nessas “fases” não são aleatórios, mas 

escolhidos, justamente  

porque manifestam, na sua forma, de maneira exemplar, a estrutura do corte. É por isso que 

vêm desempenhar o papel de suporte nesse nível do significante em que o sujeito é situado 

como estruturado pelo corte. E é o que nos explica o fato desses objetos serem escolhidos de 

preferência a outros. (Lacan, 1958-1959/2016, p. 411) 

É interessante notar que aqui Lacan dialoga com Freud (1905/1969) e sua primeira 

teoria a respeito das pulsões, que abordamos no capítulo 3: a teoria do apoio. O autor francês 

aborda, como explicitado acima, as fases oral e anal, o que remete a uma noção de 

historicidade em torno da organização pulsional e da estruturação psíquica. Além disso, 

afirma de modo explícito que há momentos nos quais os objetos orais e anais podem se tornar 

a “forma mais significativa da sua relação [do sujeito] com o objeto” (Lacan, 1958-59/2016, 
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p. 411). Explicita também que há um motivo para esses dois serem escolhidos – ou, 

poderíamos dizer, recortados como objetos privilegiados em alguns tempos da constituição e 

como objetos da pulsão.  

Entretanto, ele ressalta que não é o fato de a nutrição ser função vital que coloca esses 

objetos como privilegiadamente erotizados nesses tempos primitivos da constituição do 

sujeito, mas sim algo que remete à própria estrutura de corte dos orifícios – boca e ânus –, e 

que podemos articular com a dimensão da demanda do Outro e da linguagem, como já 

trabalhamos ao abordar detidamente o conceito de pulsão no capítulo 3.  

A este respeito, ele cita, ainda, a respiração como outra função vital tão importante 

quanto a nutrição, para explicitar que não é isso que determina o objeto erógeno privilegiado 

em cada momento. De acordo com o autor, “... a respiração é alternância vital, ela não é nada 

que permita, no plano imaginário, simbolizar precisamente aquilo que se trata, a saber, o 

intervalo, o corte” (Lacan, 1958-1959/2016, p. 411). 

Portanto, Lacan frisa novamente o papel do imaginário na assunção desses objetos 

como erotizados. Isso remete ao que o autor pondera em seu seminário 11 (1964/2008) ao 

abordar as pulsões: não são quaisquer os objetos que se configuram como semblantes de 

objeto a, mas aqueles que são recortados no corpo, na relação do sujeito com o Outro, e que 

não deixam de ter articulação com orifícios corporais de fato. 

É possível relacionarmos, então, essa forma de corte do objeto na fantasia que Lacan 

denomina aqui objeto pré-genital, com a forma de relação do sujeito com o Outro, na qual 

está em jogo o objeto, sobretudo, como objeto de dom – própria dos primeiros tempos do 

sujeito sobre os quais nos debruçamos nesta pesquisa. Objeto que no registro imaginário 

satisfaz a criança ou a mãe, mas no registro simbólico opera a partir da inscrição da falta, do 

corte, como signo de amor e não mais objeto da necessidade. 

Como já desenvolvemos detidamente, se, de um lado, qualquer objeto pode ser dom, 

signo de amor, de outro, os objetos oral e anal são privilegiados nessa relação com o Outro no 

que tange às relações primitivas da criança com a mãe. Ainda, se aí já opera uma função de 

corte, é no registro do objeto que é doado ou retirado do sujeito – o que pode se inverter, 

sendo o sujeito quem o rejeita ou retém – que isso se presentifica. Aqui, podemos novamente 

nos remeter à anorexia mental trabalhada por Lacan (1956-1957/1995) como “come nada”, 

que se configura exatamente nessa lógica.  
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Assim, nessas lições de seu sexto seminário, Lacan (1958-1959/2016) afirma que já no 

nível do objeto pré-genital é possível o desvelamento na direção da constituição da fantasia. 

Desse modo, podemos considerar que o objeto a teria, já nesse nível, função de sustentação e 

causa do desejo. Isso permite que pensemos, portanto, a presença de um sujeito desejante e a 

ocorrência de uma função simbólica e significante que o presentifique já no tempo da criança 

pequena. 

Ainda nessas lições, Lacan se remete ao objeto falo como segunda forma de corte do 

objeto a, articulado com a angústia de castração – que ele inclusive remete, então, à angústia 

do sujeito de ter uma parte de si cortada. E, por fim, à voz no delírio, como terceira forma de 

corte que se faz presente diante da defrontação com a falta. Nesse ponto, Lacan explicita que 

o sujeito psicótico se implica diante da voz no delírio e que é nas escansões, nos intervalos 

possibilitados pelo corte, que ele pode se interrogar como ser de seu inconsciente (Lacan, 

1958-1959/2016). Ou seja, novamente ele aponta que há sujeito a ser considerado também na 

psicose, bem como que a função significante de corte tem importância também nessa 

estrutura. 

Não vamos nos aprofundar, aqui, nessa discussão acerca da psicose e das outras 

formas de corte do objeto apresentadas por Lacan, uma vez que as considerações realizadas a 

respeito do dito objeto pré-genital são as que nos interessam, para os fins de nossa pesquisa, 

na medida em que podemos articulá-las com o que estaria em jogo no tempo que nomeamos 

tempo da criança pequena. Apenas expusemos as outras duas formas de corte para ressaltar 

que o objeto então definido como pré-genital seria aquele que remete à lógica do objeto como 

objeto de dom, e, portanto, como aquele que poderíamos considerar privilegiado nos tempos 

da frustração imaginária, que abordamos no capítulo 4. 

Tais construções complementam o que já trabalhamos sobre os tempos do bebê e da 

criança pequena, ao abrir um caminho para pensar como, já nessa relação primitiva da criança 

com a mãe, estariam em jogo os três registros – real, simbólico e imaginário –, a função de 

corte do objeto podendo sustentar um desejo. 

Ou seja, permitem que consideremos um sujeito de desejo na criança pequena, a partir 

de outro operador que não apenas o Édipo, ou mesmo, em alguns casos, o falo. Portanto, 

ainda que haja diferentes tempos do sujeito (Flesler, 2012), e reconstituições da estruturação 

subjetiva ao longo da infância (Petri, 2008), é sempre do sujeito do inconsciente e seu desejo 

que se trata em psicanálise, em qualquer tempo da vida ou configuração psíquica. 
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6. Fort-Da: um operador psíquico entre alienação e separação? 

Se até o momento retomamos tais aspectos das teorias de construção do aparelho 

psíquico freudiano e da constituição subjetiva em Lacan, foi porque consideramos que tais 

teorizações permitem um avanço na leitura, manejo e intervenção nos casos de crianças 

pequenas sobre os quais nos debruçamos aqui. Nesse capítulo, por sua vez, procuramos 

construir algumas considerações teóricas acerca do estatuto do Fort-Da nesses casos, 

desdobrando a hipótese de que essa forma de brincar diz respeito a um aspecto constitutivo do 

sujeito, no que tange à estrutura, e também é um importante eixo na direção do tratamento nos 

casos clínicos aqui abordados. 

Freud descreve o emblemático jogo que ficou conhecido na tradição psicanalítica como 

Fort-Da, ou jogo do carretel, em seu importante texto “Além do Princípio do Prazer” (1920), 

a partir da observação de uma criança de cerca de 1 ano e meio (atualmente, sabemos tratar-se 

de seu neto) brincando sozinha com alguns objetos, e posteriormente especificamente com um 

carretel, conforme transcrevemos abaixo: 

Essa boa criança passou a apresentar agora o hábito, às vezes incômodo, de atirar todos os 

objetos pequenos que conseguisse pegar para bem longe de si, para um canto do cômodo, para 

debaixo de uma cama, etc., de modo que juntar seus brinquedos não era sempre uma tarefa fácil. 

Ao mesmo tempo, com uma expressão de interesse e satisfação, emitia um sonoro e prolongado 

“o-o-o-o”, que, segundo julgamento da mãe e do observador, não era uma interjeição, mas 

significava ‘fort’. Finalmente, me dei conta de que isso era uma brincadeira, e de que a criança 

apenas utilizava seus brinquedos para brincar de ‘fortsein’ com eles. Um dia fiz então uma 

observação que confirmou minha maneira de ver. A criança estava segurando um carretel de 

madeira enrolado com um cordão. (...) atirava o carretel amarrado no cordão com grande 

destreza para o alto, de modo que caísse por cima da beirada do seu berço cortinado, onde o 

objeto desaparecia de sua visão, ao mesmo tempo que pronunciava seu “o-o-o-o” significativo; 

depois, puxava o carretel pelo cordão de novo para fora da cama e saudava agora seu 

aparecimento com um alegre ‘da’. Essa era, então, a brincadeira completa: desaparecimento e 

retorno. (Freud, 1920/2006, p. 141) 

A respeito desse trecho, o tradutor dessa edição da obra freudiana, Luiz Alberto Hans, 

esclarece, em notas de rodapé, que a palavra “fort” em alemão poderia ser traduzida como 

“foi-se”, “desapareceu”, “foi embora”; a palavra “fortsein”, como “ter ido embora”, “estar 

longe”; e a palavra “da”, como “aí”, “está presente”, “está aí”, “está aqui”. 

O Fort-Da, então, é descrito como uma brincadeira em que a criança faz aparecer e 

desaparecer um objeto, enunciando em vocábulos já próximos às palavras da língua materna 

esse desaparecimento ou afastamento e aparecimento ou retorno. Os profissionais que 

trabalham no campo da primeira infância sabem que esse tipo de jogo, que implica a 
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alternância entre presença e ausência, é bastante frequente em crianças dessa idade. Nos bebês 

mais novos, por sua vez, observamos comumente já princípios desse jogo em brincadeiras de 

se esconder e aparecer, que normalmente se iniciam entre 6 e 10 meses, como já destacamos. 

Entretanto, não podemos tomar o que é frequente como algo dado, efeito de um 

desenvolvimento natural. A clínica demonstra que há bebês que não realizam esses e outros 

jogos preliminares, que há crianças pequenas que não podem brincar de Fort-Da ou de jogos 

de alternância presença-ausência na relação com os outros por uma impossibilidade estrutural 

e que há, ainda, aquelas nas quais percebemos uma dificuldade de sustentar esse brincar, 

embora não de ordem estrutural: ele fica truncado. Por sua vez, em todos os casos que 

abordamos neste trabalho, observávamos tal truncamento na possibilidade de as crianças 

sustentarem um brincar de Fort-Da, bem como um papel importante que o estabelecimento 

desse jogo nas suas diversas variações assumiu no desenrolar do tratamento desses pacientes. 

Por que, dentre tantos aspectos, consideramos aqui que seja um problema quando a 

criança não sustenta esse jogo? E, mais do que isso, por que consideramos que estabelecer 

condições na direção de provocar o estabelecimento do que delimitaremos como jogos de 

Fort-Da em suas variações possa ser parte da direção de tratamento, na direção da emergência 

do sujeito do inconsciente, em alguns casos, como os que enfocamos em nossa pesquisa? 

Esperamos desdobrar reflexões acerca dessas questões neste capítulo e nos seguintes, a partir 

então de dois casos clínicos atendidos pela pesquisadora. 

No texto em questão, Freud aborda essa brincadeira como uma forma de a criança se 

haver com as idas e vindas de sua mãe, com quem frisa que o menino observado tinha uma 

boa relação e que por vezes se ausentava por horas sem que ele chorasse. O psicanalista 

aponta o jogo como uma aquisição cultural importante da criança, ao renunciar à satisfação 

pulsional de estar junto com a mãe e deixá-la partir (Freud, 1920/2006). Assim, podemos 

tomar o Fort-Da, na leitura freudiana, como um importante recurso de elaboração simbólica 

da criança das idas e vindas maternas e da separação com a figura materna. 

Freud (1920) também frisa que é possível desdobrar outras hipóteses acerca dessa 

produção da criança, demarcando também a dimensão do Fort-Da que aponta para o que ele 

localizava nesse trabalho como compulsão à repetição, e que podemos remeter à repetição do 

movimento pulsional em si, que já abordamos no capítulo 3. O autor chama a atenção para o 

fato de que a parte da brincadeira que remeteria à experiência de desprazer – a separação 

propriamente dita do objeto – era repetida com muito mais frequência pela criança observada 
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do que o ato de puxar de volta o objeto, que marcaria um prazeroso “reencontro”. O autor 

articula tal aspecto a seus questionamentos acerca de um movimento pulsional que estaria 

para além do princípio do prazer, desvelando construções teóricas que desembocam na 

proposição do seu importante conceito de pulsão de morte. 

Outra hipótese interessante levantada pelo autor a partir dessa perspicaz observação do 

brincar de seu pequeno neto, bem como de brincadeiras de faz-de-conta de crianças um pouco 

mais velhas, citadas posteriormente nesta mesma obra, é que o jogo permite que a criança 

assuma uma posição ativa e de controle diante de uma vivência pela qual passara 

passivamente (no caso, por exemplo, a partida da mãe). Ele formula, assim, que seria possível 

pensar nesse jogar longe os objetos pela criança como uma vingança diante do que 

inicialmente foi vivido como um abandono, uma forma de rejeitar o objeto. 

Não especificamente esse campo imaginário da interpretação freudiana em torno da 

vingança e da destrutividade pulsional (que fazia parte de sua investigação na época), mas sim 

este aspecto da atividade da criança no brincar de Fort-Da, bem como a possibilidade de 

rejeitar o objeto ativamente, marcada pelo autor, são relevantes de destacar de tais 

formulações freudianas para avanços teóricos em torno de nossas hipóteses de trabalho.  

A partir do texto freudiano, portanto, podemos destacar que o Fort-Da aponta para 

uma possibilidade de elaboração simbólica da criança da separação em relação à mãe, bem 

como para uma posição ativa assumida pela criança em tal trabalho de elaboração. Por sua 

vez, tais fatores se articulam com um ponto fundamental que demonstraremos nesse capítulo, 

a partir também de algumas considerações de Lacan acerca dessa famosa observação 

freudiana, explicitar-se no brincar ativo da criança de Fort-Da: sua possibilidade de assumir 

uma posição própria, de falante, na linguagem, posição singular diante da alienação, para 

além da condição de falada. 

Lacan aborda o Fort-Da diversas vezes, ao longo de sua obra, como um exemplo 

fundamental para pensar a incidência da função significante. Em “Função e campo da fala e 

da linguagem em psicanálise” (1953), o autor aborda o Fort-Da e demais jogos de ocultação 

da criança como marcando um momento de nascimento dela na linguagem, no qual o desejo 

se humaniza. Ele frisa o Fort-Da como uma forma de a criança assumir sua própria privação e 

elevar “seu desejo a uma potência secundária” (Lacan, 1953/1998, p. 320), tornando-se em si 

mesma seu próprio objeto.  
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Vale ressaltar que Lacan destaca o Fort-Da nesse momento como produção que 

anuncia no sujeito as dimensões diacrônicas e sincrônicas da fala e da linguagem. O 

psicanalista francês marca, então, que neste jogo já está presente uma dicotomia diacrônica de 

fonemas, ou, conforme aborda no seminário 4 (1956-1957/1995), uma primeira oposição 

significante, sustentada, por sua vez, na estrutura sincrônica da linguagem. Ainda, expõe 

como, ao brincar de Fort-Da, “a criança começa a se comprometer com o sistema do discurso 

concreto do ambiente, reproduzindo mais ou menos aproximativamente, em seu Fort! e em 

seu Da!, os vocábulos que dele recebe” (Lacan, 1953/1998, p. 320).  

Consideramos fundamental ressaltar esse último aspecto: podemos pensar, como 

anunciamos, que o Fort-Da é uma forma de produção na qual a criança já anuncia uma 

incorporação da língua e pode assumir uma posição na fala, sua emissão sonora se 

aproximando das palavras de sua língua materna. O advento desse jogo aponta, assim, para 

um momento no qual a criança passa a se posicionar como falante, construindo produções 

próprias na língua, e não à toa é tão frequentemente observado como forma de brincar na 

idade em que comumente a pequena criança começa de fato a falar, como no caso do netinho 

de Freud. 

Lacan (1953/1998) destaca ainda que nesse jogo, nessa oposição significante em torno 

de um objeto, o desejo torna-se desejo do outro, e que o sujeito faz de seu próprio sofrimento 

o objeto de desejo: 

Fort! Da! É realmente já em sua solidão que o desejo do filho do homem torna-se desejo de 

um outro, de um alter ego que o domina e cujo objeto do desejo é, doravante, seu próprio 

sofrimento. 

Se a criança se dirige agora a um parceiro imaginário ou real, vê-lo-á obedecer igualmente à 

negatividade de seu discurso e, tendo seu apelo como efeito fazê-lo esquivar-se, ela procurará 

numa intimação banidora a provocação do retorno que a reconduz a seu desejo. 

Assim, o símbolo se manifesta inicialmente como assassinato da coisa, e essa morte constitui 

no sujeito a eternização de seu desejo. (Lacan, 1953/1998, p. 320) 

Essas colocações lacanianas nos levam a entender o Fort-Da como uma produção 

simbólica já estruturada sincronicamente pela e na linguagem, na qual a falta está em jogo 

como constituinte do sujeito de desejo. Interessante pontuar que Lacan considera, aqui, que 

nessa produção a criança já relança a dimensão de seu desejo, já o coloca em cena. 

Disso podemos derivar que os sintomas e manifestações de sofrimento, nos casos de 

crianças pequenas que discutimos neste trabalho, parecem apontar para dificuldades que 

remetem justamente a um momento no qual a criança é convocada a assumir uma posição na 
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fala, como falante, diferentemente de um primeiro tempo lógico em que é apenas falada pelo 

Outro. Não por acaso, outro aspecto recorrente nos casos que abordamos na presente 

dissertação, além do sintoma alimentar, era um atraso na aquisição da fala de alguns dos 

pacientes em relação aos marcos de desenvolvimento. Essa articulação – entre o brincar de 

Fort-Da e assunção da criança a uma posição na linguagem como falante, que se relaciona 

com a possibilidade da mesma de realizar produções próprias de fala –, nós a discutiremos no 

próximo capítulo, ao trabalhar o recorte clínico que nomeamos de caso Felipe. 

Em seu seminário 4, Lacan (1956-1957/1995) articula o Fort-Da com a frustração 

imaginária, mencionando o jogo observado por Freud ao abordar o que viria logo antes da 

entrada da criança no Édipo freudiano, conforme trabalhamos no capítulo 4 da presente 

dissertação. 

Como trabalhamos nos capítulos anteriores, a mãe, no registro da frustração, encarna 

um Outro real, onipotente, que tem o poder de dar ou não dar os objetos de suposta satisfação 

da criança, o que se articula com a sua própria entrada na demanda e a assunção do grito da 

criança ao estatuto de apelo. Por sua vez, em dado momento, a criança também antevê a falta 

nesse Outro, a castração materna, e diante disto, se faz falo para satisfazer essa mãe. 

Se nesse tempo do sujeito, a frustração imaginária é a principal modalidade da falta, 

no centro da relação entre criança e mãe, Lacan aponta, como já destacamos, que o simbólico 

já está aí totalmente implicado, enquanto estrutura. Todos os jogos de sedução que podem 

ocorrer entre criança e mãe nesse momento – representantes do jogo de engodo que marca a 

terceira escansão temporal que demarcamos no capítulo 4 – só ocorrem dentro de uma 

estrutura que é simbólica, ou seja, uma vez que a criança já está totalmente engajada na 

linguagem, no simbólico. O autor é claro nesse ponto: 

Digo que toda satisfação posta em causa na frustração advém sobre o fundo do caráter 

fundamentalmente decepcionante da ordem simbólica. A satisfação aqui não passa de substituto, 

compensação. A criança anula o que há de decepcionante no jogo simbólico, na captura oral do 

objeto real de satisfação, no caso, o seio. O que adormece nessa satisfação é justamente sua 

decepção, sua frustração, a recusa que, na ocasião, ela experimentou. (Lacan, 1956-1957/1995, 

p. 186) 

Então, a suposta satisfação imaginária possível no que tange à frustração só existe uma 

vez que a criança já se encontra inscrita na estrutura da linguagem e já tem o registro da falta 

estrutural. O Fort-Da, por sua vez, é essencial nesse âmbito e assinala com precisão a 

dimensão simbólica que está em jogo, estruturalmente, nesta relação entre mãe e criança 

mediada pelo objeto de dom. Citando o autor:  
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O Fort-Da é aqui essencial. O grito que levamos em conta na frustração se insere num mundo 

sincrônico de gritos organizados em sistema simbólico. O sujeito humano não é apenas avisado 

do grito como de algo que, a cada vez, assinala um objeto. É vicioso, falacioso, errôneo 

formular a questão do signo quando se trata do sistema simbólico. Desde a origem, o grito é 

feito para que se tome conhecimento dele, até mesmo para que, mais-além, se o relate a um 

outro. Basta ver a necessidade essencial que a criança tem de receber esses gritos modelados e 

articulados que se chamam palavras, e o interesse que ela tem no sistema de linguagem em si 

mesma. O dom-tipo é justamente o dom da palavra, porque, com efeito, o dom aqui é, se posso 

dizer, igual em seu princípio. Desde a origem, a criança se alimenta tanto de palavras quanto de 

pão, e perece por palavras. Como diz o Evangelho, o homem não perece apenas pelo que entra 

na sua boca, mas também pelo que sai dela. (Lacan, 1956-1957/1995, p. 192) 

Esse ponto é fundamental para nós, que procuramos aqui articular teoricamente 

leituras possíveis e operadores teóricos diante de casos nos quais localizamos impasses em 

uma primeira separação entre criança e cuidadores primordiais, ou, como desdobramos nos 

capítulos anteriores, impasses concernentes à transmissão da falta no tempo da criança 

pequena. Considera-se importante que, nesta clínica, não nos deixemos perder nesse 

imaginário proeminente que se articula entre criança e mãe, e fica muitas vezes em relevo, 

mas possamos estar atentos para possibilitar o advento do sujeito, considerando já a 

implicação da criança como sujeito na ordem simbólica, e que estruturalmente, portanto, a 

lógica do desejo e da falta já aí se articula 

Destacamos então, a partir da leitura lacaniana do jogo descrito por Freud, o Fort-Da 

como essencial de ser levado em conta no tratamento nesses casos de crianças pequenas, 

como forma de a criança elaborar justamente essa falta estrutural, ou seja, esse aspecto 

fundamentalmente decepcionante da ordem simbólica e a impossibilidade de satisfação 

pulsional trabalhada no capítulo 3. 

Se o jogo de Fort-Da implica uma criação simbólico-imaginária, ativa, da criança, a 

partir de uma oposição significante, é na realidade a falta estrutural decorrente da própria 

entrada na linguagem que mobiliza tal articulação. Como explicita Lacan (1956-1957/1995, p. 

186), brincar de Fort-Da implica que a criança possa construir uma primeira simbolização de 

tal falta: “A dolorosa dialética do objeto, ao mesmo tempo ali e nunca ali, em que ela 

[criança] se exercita, nos é simbolizada neste exercício genialmente captado por Freud em 

estado puro, na sua forma isolada.” 

Portanto, Lacan (1956-1957/1995) frisa que no Fort-Da, para muito além da 

elaboração da ausência materna em si, ou de qualquer objeto, é possível uma articulação e 

elaboração pela criança da falta constitutiva ela mesma – elaboração simbólica, apoiada em 

um objeto imaginário. Trata-se de um primeiro brincar simbólico da criança, ainda não 



114 

 

 

 

elaborado como as construções de faz-de-conta que ela pode vir a realizar posteriormente, 

mas já colocando em jogo esse campo que aponta para a existência de uma representação que 

diz respeito ao simbólico. 

O autor avança nessas formulações, alguns anos depois, apontando ainda que o 

principal aspecto introduzido pelo Fort-Da é a possibilidade de a criança fazer algo diante da 

falta estrutural, do “fosso” com o qual ela se vê confrontada: 

Pois o jogo do carretel é a resposta do sujeito àquilo que a ausência da mãe veio criar na 

fronteira de seu domínio – a borda de seu berço – isto é, um fosso, em torno do qual ele nada 

mais tem a fazer senão o jogo do salto. (Lacan, 1964/2008, p. 66) 

Esse fosso, por sua vez, podemos entender, ainda, como a confrontação da criança 

com a falta no Outro, ou seja, com a constatação de que não há Outro do Outro, que 

abordamos no capítulo 5, bem como a segunda escansão temporal da frustração, que 

propusemos no capítulo 4. Aqui, Lacan aponta o que tange não mais apenas ao registro 

simbólico, mas à falta real que suporta estruturalmente o simbólico. Ele explicita que o objeto 

do Fort-Da não é qualquer objeto imaginário, mas aquele que ulteriormente seria o objeto a 

minúsculo – parte então mutilada do próprio ser da criança, que ela destaca de si, mas ainda 

segura nesse momento. É sustentada nesse objeto que ela pode se jogar nesse fosso, ou, 

poderíamos dizer inspirados em Flesler (2012), “fazer jogo” com Isso. Citando o autor: 

Esse carretel não é a mãe reduzida a uma bolinha por não sei que jogo digno de Jivaros – é 

alguma coisinha do sujeito que se destaca embora ainda sendo bem dele, que ele ainda segura. 

(...) É com seu objeto que a criança salta as fronteiras de seu domínio transformado em poço e 

que começa a encantação. Se é verdade que o significante é a primeira marca do sujeito, como 

não reconhecer aqui – só pelo fato desse jogo acompanhar de uma das primeiras aparições 

[oposições] a surgirem – que o objeto ao qual essa posição se aplica em ato, o carretel, é ali que 

devemos designar o sujeito. A este objeto daremos ulteriormente seu nome de álgebra lacaniana 

– o a minúsculo (Lacan, 1969/2008. pp. 66 e 67). 

Consideramos que esse aspecto se articula com a discussão acerca do objeto nesse 

tempo da constituição subjetiva que, no capítulo 5, enfocamos se configurar como imaginário, 

e também como real. Podemos pensar, então, que tal separação psíquica em jogo no Fort-Da 

é o que logicamente vem logo antes da efetivação da operação de separação e da construção 

da fantasia em si; antes de o objeto a verdadeiramente se destacar do sujeito e do Outro, da 

“queda” do objeto a. Por sua vez, colocamos a hipótese de que o jogo de Fort-Da, que já 

implica uma simbolização possível, “leva” a essa separação.  

Em seu Seminário 6 (1958-1959/2016), ao discutir a constituição sincrônica da 

fantasia que trabalhamos no capítulo 5, Lacan explicita esse último ponto, apontando que o 
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Fort-Da seria a primeira produção propriamente simbólica da criança, e também 

representante de uma operação psíquica que ocorre no momento lógico logo anterior à 

construção da fantasia, que, podemos pensar, implicaria esse destacamento de fato do objeto 

a, ou seja, a operação propriamente de separação que o autor discute no seminário 11. 

Lacan aponta, então, que o objeto do Fort-Da seria objeto mediador, que aproxima do 

objeto transicional de Winnicott, nesse tempo que viria logo antes da assunção da fantasia 

como suporte do desejo. Nas palavras de Lacan (1958-59/2016, pp. 444 e 445): 

Vou esclarecer agora o que pretendo que entendam no tocante às relações entre $ e a, dando-

lhes primeiro um modelo, que é só um modelo, o Fort-Da. 

Não tenho necessidade de fazer outros comentários além de lembrar que esse é o momento 

que podemos considerar teoricamente primeiro no que se refere à introdução do sujeito no 

simbólico. O Fort-da reside na alternância de um par significante em relação com um pequeno 

objeto, seja ele qual for. O elemento em questão pode ser uma bola, ou também um pedacinho 

de barbante, qualquer coisa desfiada na ponta da fralda, desde que aguente e possa ser rejeitado 

e trazido de volta. Esse momento situa-se justo antes do momento de aparecimento de $, ou 

seja, antes do momento em que o sujeito se interroga sobre o Outro como presente ou ausente. 

Esse é, portanto, o lugar, o nível por onde o sujeito entra no simbólico. Essa entrada faz surgir 

logo de cara isso que o sr. Winnicott designou pela expressão ‘objeto transicional’, que ele 

introduziu. No pensamento dele, completamente centrado nas experiências primárias da 

frustração, a presença dessa expressão é necessária em qualquer gênese possível do sofrimento 

humano. O objeto transicional é a bolinha do Fort-Da. 

A partir de quando podemos considerar que esse jogo foi promovido à sua função no desejo? 

A partir do momento em que se torna fantasia. Para isso, é preciso que o sujeito não entre mais 

no jogo, mas que o curte-circuite para se antecipar e se incluir por inteiro na fantasia, na qual ele 

apreende a si mesmo em seu desaparecimento. Ele o faz não sem esforço, é claro, mas, para o 

que chamo de fantasia como suporte do desejo, exige-se que sujeito esteja representado nela no 

momento de seu desaparecimento. 

Concluímos, a partir da na nossa leitura do texto lacaniano, que há uma elaboração da 

falta fundamental na brincadeira de Fort-Da da criança pequena, não apenas, como aponta 

Freud, como modo de a criança ficar no controle diante da ausência materna – isso também, 

sendo uma forma de ela se haver com a potência que a mãe assume nesse tempo da 

constituição – mas, sobretudo, como forma de ela se haver com a falta constitutiva e estrutural 

por si mesma. 

Ao brincar de Fort-Da, a falta entra em jogo, se faz jogo, e há um primeiro advento 

possível do desejo (ainda incipiente). Nos casos que discutimos, propomos a leitura de que, 

por vezes, a posição ocupada pela criança de saturar imaginariamente a falta materna pode ser 

tão consistente que a própria possibilidade de brincar de Fort-Da fica truncada. O sintoma 

pode articular-se como resposta provisória à questão da falta, resposta insuficiente, ainda 

assim. Há casos, entretanto, nos quais sequer um sintoma pode ser construído, ocasionando 
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angústia ou inibição por parte da criança, que já antevê a falta no Outro, mas não tem recursos 

para se haver com ela. É então parte, direção e efeito do tratamento justamente que se possa, 

nesses casos, estabelecer essa maneira de brincar e suas variantes. 

Portanto, brincar de Fort-Da implica a possibilidade de a criança pôr a funcionar a 

função simbólica da cadeia significante, permitindo uma primeira elaboração psíquica em 

torno da separação com a mãe e da falta estrutural. Trata-se de um jogo simbólico-imaginário; 

se o imaginário está em destaque nas construções e nos conflitos vivenciados entre mãe e 

criança nesses primeiros tempos da constituição, é somente sobre fundo da estrutura simbólica 

que a falta como frustração pode se presentificar. O brincar de Fort-Da explicita isso, 

permitindo um movimento subjetivo da criança na direção da construção de uma fantasia e de 

advento do desejo. Quando há uma saturação imaginária na relação com seu Outro, esse 

brincar simbólico não ocorre ou fica truncado. 

Consideramos, ainda, que o Fort-Da inaugura recursos psíquicos distintos dos 

possibilitados até então pelos jogos que o bebê dá a ver no laço com seus cuidadores 

primordiais. Assim, a possibilidade de brincar de Fort-Da se articula diretamente com a 

resposta que a criança pode construir diante da questão do ser com a qual é confrontada no 

tempo da criança pequena, a partir do vislumbre da falta no Outro e da inexistência de Outro 

do Outro, sendo um dos marcos que apontariam para uma passagem do tempo do bebê ao 

tempo sobre o qual nos debruçamos nessa pesquisa. 

Essa nossa conclusão se alinha diretamente com o defendido por autores de referência 

na área da psicanálise da primeira infância, como Coriat (2021), que frisa o Fort-Da como 

elemento que diferenciaria o tempo do bebê do tempo da criança pequena, justamente pelo 

aspecto que trabalhamos a partir da letra de Lacan: esse jogo marca, em termos de operação 

psíquica, a possibilidade de a criança assumir uma posição na fala. Nas palavras da autora: 

O bebê, por definição, não fala. Quando adquire a palavra, então, em sua mínima expressão – 

quero dizer, quando começa a jogar o fort-da, o esconde-esconde, ou o jogo que corresponde à 

sua língua materna – então ele deixa de ser bebê para tornar-se uma criança, uma criança 

pequena, é claro, porém, já uma criança. (Coriat, 2021, p. 38). 

Na mesma direção, Jerusalisnky (2009) aponta o Fort-Da como a primeira forma de 

brincar propriamente simbólico da criança, diferenciando-o dos jogos de borda ou litoral do 

bebê (que estão articulados com a construção do corpo pulsional), que seriam precursores do 

mesmo.  
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Já demonstramos, no capítulo 2, que há possibilidades de fazer uma leitura do sujeito 

no tempo de ser bebê, para além do discurso parental, e de localizar respostas ativas do bebê 

como sujeito desde o primeiro instante. Porém, tais manifestações de sujeito só são possíveis 

no laço com esses outros que encarnam seu Outro. Parece-nos, portanto, que há uma diferença 

importante a se considerar nos jogos corporais pulsionais entre bebê e mãe – como por 

exemplo, quando ele estende seu pezinho para ser mordido pela mãe e satisfazê-la, dando 

mostras de ocorrência de um terceiro tempo do circuito pulsional e de uma repetição do 

circuito que demarca seu corpo psíquico – e essa operação introduzida pelo Fort-Da, que 

aponta para uma possibilidade de a criança se posicionar na fala e produzir sua resposta 

simbólica, como sujeito, diante do Outro. 

Por sua vez, alguns jogos simbólicos ativos da criança em torno da presença e da 

ausência que ocorrem não via objeto, mas diretamente na relação com seus outros, também 

nos parecem relevantes de serem considerados nesse tempo da criança pequena, como 

importantes nessa elaboração da falta estrutural e nesse percurso de demarcação de uma 

separação psíquica entre criança e mãe: brincar de esconde-esconde, ou de dormir e acordar, 

em construções próprias da criança que já apontam para princípios de faz-de-conta. São 

brincadeiras que podemos relacionar com o jogo de engodo próprio da Dialética da 

Frustração, e também consideramos formas do Fort-Da se efetivar no que tange a esse 

aspecto estrutural que demarcamos, tendo função nessa construção de um posicionamento da 

criança como falante e desejante. Nessas formas também de presentificar a função do Fort-

Da, a criança se coloca ela mesma como objeto que alterna entre presença e ausência. 

Poderíamos, talvez, pensar ainda uma diferença entre esses diferentes modos de 

brincar de Fort-Da: os jogos de esconde-esconde da criança com os cuidadores e o jogo do 

carretel em si, no qual a criança manifesta um primeiro “brincar sozinho” com um objeto, que 

na realidade aponta para uma possibilidade de inscrição do Outro como campo simbólico e da 

alteridade. Parece-nos que seria possível pensar nessas diferenças como concernindo às 

diferentes escansões temporais que propusemos, em torno da frustração imaginária, o que 

apontaria para diferentes momentos lógicos do Fort-Da. Flesler (2012) propõe exatamente 

isso: que existiriam tempos do Fort-Da. Nesta dissertação, não nos deteremos nesses 

meandros, mas destacamos que todas essas formas de brincar se articulam com a operação 

estrutural em jogo no Fort-Da, possibilitando o tecer de uma trama pela criança que permite, 

pouco a pouco, a construção de sua própria elaboração simbólica para se haver com a questão 
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da falta estrutural e construir uma primeira separação, uma fronteira, em relação a seu Outro 

primordial, na direção da construção de uma fantasia singular como suporte do desejo. 

Quanto à posição dos pais, que tanto discutimos como fundamental na travessia do 

tempo da criança pequena, uma citação de Lacan no Seminário 10, aponta a angústia 

provocada quando aqueles que encarnam o Outro e fazem a função materna para a criança não 

sustentam diante dela uma posição faltante, o que dificulta que a criança possa realizar uma 

primeira separação de seu Outro a partir do jogo de Fort-Da. O autor indica, então, a 

importância fundamental desse jogo na direção de abrir caminho, terreno, para a efetuação da 

operação de separação simbólica pela criança: 

Não faz muito tempo, vi surgir no discurso de um dos meus pacientes que sua mãe não 

desgrudara dele até certa idade – será possível dizer mais do que isso? Ela dera à sua demanda 

uma resposta falsa, uma resposta que realmente errava o alvo, já que, se a demanda é 

estruturada pelo significante, não deve ser tomada ao pé da letra. O que a criança pede à mãe 

destina-se a estruturar para ela a relação presença-ausência demonstrada pela brincadeira 

original do Fort-Da, que é um primeiro exercício de dominação. Há sempre um certo vazio 

preservar, que nada tem a ver com o conteúdo, nem positivo nem negativo, da demanda. É de 

sua saturação total que surge a perturbação em que se manifesta a angústia. (Lacan, 1963-

64/2005, p. 76) 

Veremos como todos esses aspectos se articulam e ajudam a pensar a direção de 

tratamento em alguns casos de crianças pequenas, a partir de duas discussões clínicas 

apresentadas nos capítulos a seguir. 
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7. Caso Felipe: quem tem medo de comer? 

Expomos agora um caso clínico atendido pela pesquisadora ao longo de dez meses, em 

enfermaria hospitalar. Este caso foi paradigmático na formulação de algumas das questões, e 

também de algumas das hipóteses e desvelamentos teóricos que realizamos até o momento, 

condensando de certa maneira os aspectos que trabalhamos ao longo da segunda parte da 

presente dissertação. 

Na ocasião de início desse atendimento, Felipe era um menino de dois anos e quatro 

meses. Portador de uma doença orgânica rara e grave que acometia diretamente a sua função 

nutritiva, a criança passara, desde o seu nascimento, mais de metade da vida no hospital. 

Naquele momento, a prescrição, de acordo com seu plano de tratamento médico, era a de que 

fosse internado pelo menos três vezes por semana para receber dieta diretamente no sangue, o 

que garantia então sua nutrição adequada e, portanto, o mantinha vivo. 

Felipe era portador de tal condição orgânica desde o nascimento. Até aquele momento 

de sua vida nunca tinha se alimentado via oral. Se de um lado, desde os primeiros dias de 

vida, era a tecnologia médica e essa outra forma de ingestão de dieta, via sonda endovenosa, 

que garantia a sua nutrição, tendo sido realizados todos os cuidados necessários, no que tange 

ao organismo, para mantê-lo vivo, de outro, não havia qualquer impedimento concreto, de 

acordo com o campo médico, de que ele viesse a se alimentar via oral, pelo contrário: era 

importante para o avanço do seu quadro clínico e do seu prognóstico que o menino também 

ingerisse alimentação pela chamada via digestiva. No entanto, a criança nunca tinha aceitado 

mamar – fosse no peito ou em mamadeira – ou ingerir alimentos sólidos e, após algumas 

tentativas de intervenção de profissionais fonoaudiólogos, uma gastrostomia foi realizada 

quando ele estava com cerca de 1 ano, de modo a possibilitar esse aspecto do seu tratamento 

médico citado: que ocorresse também introdução de dieta pelo sistema digestivo. 

Comecei a atender Felipe concomitantemente ao início do meu trabalho naquela 

enfermaria, na qual permaneceria por dez meses. Uma das especificidades do caso – aspecto 

privilegiado dos que trabalham com crianças em instituição de saúde e que marca uma 

diferença em relação ao trabalho em consultório particular – é que o início da escuta se deu a 

partir de uma oferta minha, e não de uma procura inicial dos pais da criança. Por sua vez, a 

partir da leitura de que a criança, a partir da oferta, formulou uma demanda (Moretto, 2013), 

sustentei o atendimento ao longo dos meses que se seguiram. 
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Felipe passava longos períodos sozinho durante suas internações, sem acompanhante. 

Sua mãe por vezes estava ali com ele, mas chegava a também ficar dias sem vir. Chamava a 

atenção que a criança, na ocasião de “visitas de paciente” (momentos nos quais a equipe 

médica discutia cada caso, passando de leito em leito) e em outros momentos, diante da 

aproximação de profissionais de saúde de seu berço, gritava, um grito agudo e que tinha o 

efeito de afastar os que dele se aproximavam, se assim fosse possível. A equipe também não 

observava o menino falando – e após o início da intervenção psicanalítica, notamos que de 

fato havia um atraso na fala do paciente, em relação ao esperado para sua idade. Era um 

menino que parecia sempre bravo, irritado, sendo considerado uma criança difícil pela equipe 

de saúde que convivia com ele. 

Além disso, tive conhecimento de que a mãe da criança era particularmente refratária 

ao contato com a equipe, alternando os momentos de ausência prolongada descritos com 

momentos de estar presente de um jeito que denotava uma certa recusa ao contato: estava 

sempre de “cara fechada” e, quando convocada de alguma forma pelos profissionais, 

respondia de forma considerada grosseira. Em outras ocasiões, ainda, confrontava a equipe, 

“arrumando encrenca”. Tais eram as queixas da equipe em relação a essa mãe, além de um 

certo tom de recriminação por conta dos períodos em que não estava junto com o filho, o que 

contrastava com o usualmente vivenciado em uma internação pediátrica: mães que ficavam 

dia e noite junto ao leito dos filhos, e que por vezes, em casos como aquele, explicitavam em 

sua fala e ações que o centro de suas vidas girava em torno dos cuidados da criança adoecida, 

debilitada ou sindrômica. 

Vale apontar que a presença de um acompanhante durante a internação de um menor 

não é um dever dos responsáveis pela criança, mas um direito conquistado, conforme 

preconiza a Lei n.º 106/2009, uma vez que, durante a hospitalização, a Instituição Hospitalar 

torna-se responsável legal pelo menor, por seus cuidados e sua segurança. No entanto, o que 

observávamos na prática, no dia-a-dia daquela enfermaria, era tal direito ser frequentemente 

tomado, no discurso institucional, como dever dos familiares, de acordo com certos preceitos 

morais. Essa mãe e a família de Felipe, assim, estavam bastante cristalizadas em um certo 

lugar no discurso da equipe: como mãe ruim e como família disfuncional. 

Já havia sido solicitado por profissionais de saúde envolvidos no caso, anteriormente, 

atendimento psicológico da mãe e do menino; contudo, a primeira tentativa não se sustentou, 

uma vez que a mãe veementemente se negou a seguir as sessões de escuta dela, afirmando não 
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querer conversar sobre sua vida pessoal. Por sua vez, o início do meu atendimento foi 

mobilizado por uma (re)constatação da equipe de psicologia ao acompanhar a visita médica 

que ocorria semanalmente. Quando os profissionais se aproximavam de seu leito, Felipe 

emitia seu grito agudo, e a mãe, ao seu lado, dava-lhe uma bronca diante de tal 

comportamento, o que não tinha o efeito de apaziguar o menino, que seguia gritando. Vale 

ressaltar que, durante essas visitas, os profissionais médicos não se dirigiam aos pacientes e 

famílias, mas falavam sobre cada caso (no que concernia ao organismo) entre si. 

Diante desses dados, e da suposição, a partir do que se dava a ver nessa cena, de que 

poderia haver sofrimento psíquico ali em jogo, bem como considerando as informações acerca 

do atraso de fala e da recusa em se alimentar do menino, procurei iniciar uma aproximação e 

oferta de escuta a Felipe, cautelosamente, de modo a não ser invasiva para o menino e para a 

mãe. Na primeira vez em que me aproximei e me apresentei, a criança manifestou seu mesmo 

grito, e a mãe, que nesse dia o acompanhava, disse enfaticamente que não queria conversar 

com psicóloga. Eu concordei e me dirigi a Felipe, falando-lhe que entendia que ele também 

não queria que eu ficasse ali naquele momento. Perguntei em seguida à mãe se poderia 

retornar em outro dia, para escutar o Felipe. A mãe não se opôs a isso, embora parecesse um 

pouco cética em relação a minha intenção, apenas frisou novamente que ela não iria dizer 

nada sobre sua vida. 

Retornei então, em um dos períodos em que a criança estava sozinha, sem 

acompanhante, no berço de internação. Na ocasião, Felipe estava com um brinquedo no colo, 

uma espécie de piano eletrônico com teclas coloridas, que ele apertava uma a uma. Ao me ver 

entrar no quarto, olhou para mim com uma expressão furiosa e gritou muito alto. Mantive-me, 

então, fisicamente distante dele, e lhe disse que entendia que ele não queria que eu chegasse 

muito perto, e que ia ficar um pouco com ele, ali, de longe mesmo. O menino voltou ao seu 

brinquedo e, após algum tempo em silêncio, passei a nomear as cores das teclas que ele 

apertava, de forma afetada e surpresa: “Olha, é a vermelha! A amarela! A azul”. Em dado 

momento, a criança tentou audivelmente repetir uma das palavras que eu dissera, a seu modo. 

Pouco depois, voltou com seu grito, alto e agudo, e sua expressão que denotava incômodo e 

irritação, olhando para mim. Disse-lhe que achava que ele estava me dizendo que não me 

queria mais por perto, e que outro dia retornaria. Saí da enfermaria. 

Vale apontar que nesses primeiros contatos, houve uma pequena abertura de Felipe à 

minha aproximação e à minha oferta de significantes, bem como uma resposta na linguagem e 
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no laço, ainda que por pouco tempo. Então, já tínhamos ali um sinal de que, ainda que 

afastasse as pessoas de perto, sua recusa ativa que se manifestava via grito não apontava para 

uma recusa estrutural ao laço ou para um menino que estava fora da linguagem (como seria o 

caso, por exemplo, de uma recusa autística). Tomando, então, seu grito como apelo, como 

demanda endereçada à equipe, e a mim, como parte da equipe, não caí entretanto na 

armadilha de satisfazer tal demanda (Lacan, 1958/1998) (como seria o caso se tivesse, de fato, 

saído imediatamente do quarto, como ele induzia a fazer), tampouco silenciá-la, mas sim 

reconhecê-la e sustentar, em alguma medida, a dimensão de enigma diante de tal 

comportamento. Podíamos tomar os gritos de Felipe na chave de um sintoma, o que 

desdobrarei posteriormente. 

No terceiro encontro, trouxe um brinquedo a Felipe, escolhido sem nenhum critério 

prévio fora os protocolos necessários diante da sua condição orgânica e o tipo de internação, 

que envolvia paramentação e restrição de contato. Era um pequeno caminhão de plástico, com 

caçamba que desmontava, e alguns cavalos de brinquedo dentro da caçamba. Nesse dia, 

Felipe foi bem mais receptivo à minha aproximação, mostrando-se vivamente interessado no 

brinquedo, e sua mãe, que se encontrava então ao lado, se ofereceu para abaixar a grade do 

berço em que ele se encontrava, “para ficar mais fácil eu brincar com ele”. Ela permanecia 

demonstrando querer ficar de fora da cena e da sessão, mas autorizava então minha 

intervenção. Não insisti que a mãe participasse ou que falasse comigo, naquele momento. 

Com o menino, por sua vez, apresentei o brinquedo, trazendo-lhe também um 

repertório de palavras e significantes próprios: mostrei-lhe que era um caminhão que levava 

os cavalos, fazendo de conta que ele andava e fazendo o som do caminhão – “bruuuuum”.  

Em seguida, peguei um a um os cavalinhos, diante do olhar atento e vivo do menino, e propus 

uma brincadeira de fazer de conta que eles “cavalgavam”, fazendo um som característico: 

“pocotó, pocotó, pocotó”. Felipe riu, e quis repetir esse fragmento da brincadeira, com os 

cavalos, algumas vezes, ele próprio posteriormente tentando repetir o som: “cotó, cotó, cotó!”. 

Ao final dessa sessão, sugeri à mãe, que permanecia ao lado olhando o celular, em nenhum 

momento intervindo ou manifestando algum endereçamento a um de nós dois, que guardasse 

o brinquedo para que eu utilizasse em próximos encontros com Felipe, uma vez que, devido à 

condição orgânica do menino, eu não poderia levar e trazer o brinquedo, ou compartilhá-lo 

com outros pacientes. Ela não só concordou, como me disse onde o deixaria guardado e 
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afirmou: “quando eu não estiver aqui, você pode pegar no armário para brincar com ele, sem 

problemas”. 

Nas sessões que se seguiram, Felipe mostrava-se animado quando eu chegava para 

encontrá-lo. Seguimos brincando com os cavalos, ele próprio retomando brincadeiras 

anteriores e o som dos animais – “cotó, cotó, cotó”. Em dado momento, por sua vez, passou a 

propor um jogo próprio com o brinquedo, que consistia em jogá-lo longe, para fora do berço, 

olhando para mim e rindo. Eu então exclamava algo como “oh não, os cavalos caíram, os 

cavalos foram embora”, para pouco depois pegar o cavalo do chão e trazê-lo de volta, 

afirmando: “voltou!”, instante no qual ele gargalhava. Esse jogo, evidentemente uma forma 

compartilhada de brincar do jogo de Fort-Da já abordado, Felipe queria repeti-lo algumas 

vezes, com variações, ao longo de algumas sessões. 

Essas primeiras sessões de Felipe tiveram um efeito rápido: sua fala, até então atrasada 

e pouco frequente, “deslanchou”. Felipe passou a falar cada vez mais, de forma endereçada, 

surpreendendo a todos da enfermaria e também à mãe.  

Com esta última, depois de algumas entrevistas com Felipe, propus mais ativamente 

uma conversa, com o pretexto da dar uma devolutiva do trabalho com o menino. Mais uma 

vez ela foi enfática na sua recusa a falar comigo de si ou da sua vida, mas disse que achava 

“até” bom eu seguir atendendo o menino e brincando, como eu vinha fazendo. Nos momentos 

em que eu estava presente, ela se fazia ausente do atendimento, permanecendo sentada ao 

lado com sua expressão “emburrada”, mas demonstrava em alguns momentos um sorrisinho 

ou um olhar terno para o filho diante de suas brincadeiras e gracinhas, cada vez mais 

frequentes. À distância, por sua vez, em momentos em que não estávamos em intervenção 

direta com a dupla, víamos que ela e o filho tinham cada vez mais momentos prazerosos 

juntos, e que o aumento da fala de Felipe e de suas demandas via fala tinham um efeito de 

encantamento na mãe também. 

Felipe passou a demonstrar euforia quando eu chegava para atendê-lo, sentando-se no 

berço e exclamando algumas vezes ao me ver entrar no quarto: “cavalo!”. Assim, 

visivelmente, a partir da minha oferta, estabeleceu uma transferência – cavalo aqui ficava 

quase marcado como o significante da transferência – e uma demanda própria de atendimento.  

Seu gosto pelos cavalos, inclusive, foi notado pela mãe do paciente do leito ao lado. 

Essa mãe também parecia encantar-se com as aberturas recentes de Felipe para o contato e 

deu-lhe um outro cavalo de brinquedo de presente. Minha colega que atendia esse 
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companheiro de quarto de Felipe, por sua vez, contou que durante sua sessão observou ao 

longe a criança brincando sozinha com o cavalo, em um Fort-Da bastante semelhante ao do 

netinho do Freud, mas dentro do possível na sua situação, que o obrigava a ficar deitado 

dentro do berço recebendo dieta ou simplesmente porque a mãe não o estava acompanhando: 

escondia o cavalo atrás de si, dizia a si mesmo “adê cavalo?” [cadê o cavalo?] e 

posteriormente o trazia de volta ao olhar, exclamando: “achou!”. 

Conversando antes com a equipe e tendo o aval desta, passei a sustentar algumas 

sessões também em momentos nos quais o menino não estava recebendo dieta e podia ficar 

fora do berço, do qual raramente saía, fosse porque estava sem acompanhante e não houvesse 

um adulto para “supervisioná-lo”, fosse porque não ocorresse à mãe a ideia de deixá-lo 

brincar fora do leito nos momentos em que ela estava presente. 

Pouco a pouco, Felipe foi desdobrando as suas formas de brincar de Fort-Da, 

assumindo novas posições na brincadeira, mais ativas: certa vez deixou os cavalos na mesinha 

do quarto, e dessa vez era ele, Felipe, que simbolizava ir embora, se afastando do brinquedo, e 

depois retornando. Testemunha de seu brincar, eu ia apontando e nomeando isso a ele, 

dizendo-lhe que agora era ele que podia ir e voltar, ele quem escolhia quando voltava. 

Posteriormente, ele desdobrou essa brincadeira em jogos simbólicos de esconde-esconde, nos 

quais ele próprio se escondia e eu deveria procurá-lo – normalmente, ele mesmo aparecia, “se 

fazendo” achar por mim, momento em que gargalhava. 

Assim, o trabalho em torno dessas brincadeiras permitiu já um reposicionamento de 

Felipe na sua posição no laço e na sua forma de estar na enfermaria. Podemos pensar que os 

gritos de Felipe eram uma forma de ele se anunciar como sujeito, naquela situação na qual se 

encontrava na enfermaria, na qual era tomado pelos profissionais como objeto do saber 

médico e permanecia longos períodos sem alguém que fizesse para ele a função de sustentá-lo 

como sujeito – função materna.  

O hospital cuidava do organismo, mas não da criança ali presente. Uma cena foi 

emblemática nesse sentido, após já um tempo de trabalho com Felipe; cena que marca 

também o meu lugar transferencial no caso, além de pôr em questão alguns aspectos da nossa 

função no atendimento de crianças pequenas. Um dia, durante o atendimento, alguns médicos 

entraram para tirar sangue do menino, e ele começou a gritar para eles. Os profissionais 

começaram a manipular seu corpo sem lhe dizer uma única palavra, e tampouco falaram algo 



125 

 

 

 

diante de seus gritos. Felipe, em meio aos gritos, olhou para mim e estendeu sua mãozinha, 

que eu segurei. 

Fui conversando com ele e nomeando o que se passava, enquanto eles faziam o 

procedimento: disse-lhe que eu achava que ele estava nos contando que era ruim ficarem 

vindo mexer assim no seu corpo, mas que os médicos precisavam fazer isso para cuidar dele, 

e ele então parou de gritar, olhou para mim e escutou atentamente o que dizia, deixando os 

médicos fazerem seu procedimento. Marcante foi o diálogo possível entre mim e o menino, 

quando, ao final da minha nomeação, perguntei-lhe: “É isso?”. E ele respondeu, então, 

afirmativamente, me olhando: “é isso”. É Isso.  

Se os gritos eram a forma possível de Felipe se colocar como sujeito, tal recurso era 

bastante rígido e abria poucas possibilidades de circulação para o menino. Porém, como efeito 

do atendimento, ele não só desdobrou sua fala, como encontrou outras formas na linguagem 

de se opor ao outro, e também de poder interpelá-lo e aceitar algumas de suas ofertas.  

Começou a poder dizer “não” quando não queria algo, ao invés de gritar, e a fazer 

jogos de sedução com o outro. Essas novidades apareciam no discurso da equipe, sobretudo 

da equipe de enfermagem, que me narrava com surpresa, nos encontros de corredor, o quanto 

Felipe estava “bonitinho”, “falante”, “engraçado”, “danado”. Uma enfermeira me contou, 

encantada, que tinha ido buscar o Felipe para tomar banho e ele virou para o lado e “fingiu” 

que ia dormir, dizendo explicitamente “aora não!” [agora não!].  

Marca-se aqui, portanto, o que ressaltamos anteriormente: a importância da 

sustentação do simbólico para que os jogos de sedução que perpassam o imaginário e os três 

tempos do circuito pulsional possam operar. 

Após alguns meses de trabalho, um significante curioso começou a aparecer e se 

repetir nas brincadeiras de Felipe: “buraco”, que posteriormente fez par com a construção 

“estar preso”. Felipe passou a fazer brincadeiras que envolviam pequenas cenas de faz-de-

conta e, especificamente, repetir uma cena na qual o cavalo ficava “preso no buraco”, ou uma 

parte corpo do animal, como o pé, “preso no buraco” (que por vezes era um buraco no berço, 

por vezes a caçamba do caminhão, dentre outros). 

O desenrolar de tais brincadeiras chegou a uma que também passou a se repetir: o 

cavalo ficava com o pé preso no buraco, sentindo dor, dizendo “ai, ai, ai”, e outro cavalo 

vinha, e o ajudava a se desprender. 
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Aqui, levantamos a hipótese de que Felipe, sob transferência, podia então trabalhar na 

construção de uma fantasia que desse conta da falta estrutural no Outro com a qual se 

defrontava, e também, como possibilidade de representar, via faz-de-conta, a situação que ele 

vivenciava, de forma a construir uma elaboração própria acerca do que vivia e de seu 

sofrimento. Desdobraremos essa leitura posteriormente.  

Concomitantemente a esses jogos, o menino também começou a explorar cada vez 

mais os buracos de seu corpo, demonstrando estar atento e perceber quando fazia cocô, por 

exemplo, e também ficando particularmente interessado na boca e em temas que envolvessem 

comida/alimentação dos outros ou dos personagens de desenho animado que assistia.  

Fui fazendo algumas nomeações para ele acerca do comer, de que outras pessoas 

comiam pela boca, e também do que se passava no corpo dele (por exemplo: uma vez ele 

vomitou durante o atendimento, e eu pontuei que da boca dele a comida só saía, não entrava). 

Essas falas, que parecem um tanto cruas ou evidentes assim escritas, marcavam-se como 

fundamentais para aquele menino, que nunca comera e que demonstrava cada vez mais 

curiosidade a respeito desse tema e em torno daquele “buraco” no seu corpo, do qual antes só 

saíam gritos, e agora estava recheado de palavras. Assim, ele me escutava atentamente. 

Nesse período, foi possível fazer algumas intervenções importantes com a mãe de 

Felipe, que chamarei de Ana. Eu procurava, estrategicamente, realizar os atendimentos, 

quando possível, nos momentos em que ela estivesse no hospital e no quarto, e era via 

manifestações do próprio Felipe que ela acabava incluída nas sessões. Minhas intervenções 

costumavam orientar-se na direção de autorizá-la como mãe, na contramão do discurso acerca 

de sua insuficiência que tanto ressoava na enfermaria. Conforme já foi citado, as próprias 

respostas de Felipe à intervenção e em sua nova maneira de se relacionar, brincar e fazer 

gracinhas já estavam operando de modo a permitir um reposicionamento da mãe diante da 

criança: se antes mostrava-se bastante enfurecida e impaciente com o menino, agora podíamos 

testemunhar momentos de trocas de carinho e de prazer compartilhado entre os dois. 

Em uma sessão, por exemplo, Felipe lançou todos os cavalos em cima da mãe, que 

estava sentada próxima a nós, em sua forma habitual de se fazer ausente ainda que presente: 

olhando o celular e em nenhum momento se remetendo a nós. Diante dessa manifestação do 

menino, eu pude enunciar, bastante afetada “oh não! Felipe, você jogou tudo em cima da 

mamãe!”. Foi breve o instante, mas Ana sorriu, pegou os cavalos e os devolveu a mim.  
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Em outro dia, Felipe disse veementemente diante da minha chegada, em momento no 

qual a mãe não estava presente, que não queria brincar, e pôde explicitamente perguntar, pela 

primeira vez, via fala, onde estava a sua mãe. Eu lhe respondi que não sabia. Ele ficou então 

bastante bravo e foi veemente no seu “não” para mim, recorrendo inclusive aos gritos que 

estavam mais raros. No final desse encontro, Ana chegou e a criança se acalmou e abriu um 

sorriso. Pude então dizer também à Ana: “hoje o Felipe não queria saber de ninguém, só da 

mamãe, ele estava com muita saudade da mamãe”. Ana então também abriu o maior sorriso e 

acolheu o filho. 

Por fim, em uma emocionante sessão entre mãe e criança, ocorreu um jogo de palavras 

que fez função significante. No encontro anterior, Felipe quis me mostrar alguns vídeos no 

celular da mãe, ao que ela assentiu, mas me disse, em um endereçamento bastante raro: “ele 

fica pedindo para ver este vídeo, mas não sei por quê. Depois, fica com medo”.  

Sequer me lembro do conteúdo do vídeo, mas o interessante foi que, na sessão 

seguinte, o garoto começou a repetir, endereçado a mim, diante de um desenho animado que 

passava na televisão: “tô co medo”. Ele dizia isso, e eu indagava de volta, intrigada e referida 

aos significantes maternos do encontro anterior: “Medo? Você está com medo? Do que será 

que você está com medo, Felipe?”. Curiosamente, o menino riu em resposta, e apenas repetiu 

sua afirmação – “to co medo”, para em seguida convocar a mãe: “to co medo, mãe!”. A mãe 

então lhe respondeu, surpreendida: “está comendo?”.  

O menino novamente riu, e eu sustentei essa fala-escuta da mãe, marcando-a como 

importante. 

Fez-se aí um chiste. Todos rimos. 

É possível nos perguntarmos se na boca da criança aparecia algo que remetia à 

ambiguidade do que captava da fantasia materna, em sua construção que condensava “estou 

com medo” e “estou comendo”. Quem, afinal, tinha medo de comer, ou de dar de comer para 

aquela criança tão frágil? Criança que desde o seu nascimento precisara de intervenções 

médicas no seu corpo, para que se garantisse uma nutrição adequada?  

Essa sessão abriu espaço, por sua vez, para que Ana pudesse enfim começar a dizer 

algo sobre isso. Ela contou então que o menino estava por vezes pedindo comida, quando os 

via comendo em casa, mas, quando ela lhe oferecia, jogava tudo no chão. Disse que não 

conseguia entender se ele queria ou não comer; disse que queria ajudá-lo com isso, mas não 

sabia como.  



128 

 

 

 

Foram primeiras formulações de uma queixa, quase uma questão, de Ana endereçadas 

a mim, após meses de trabalho, que indicavam por fim o estabelecimento de uma confiança e 

de uma transferência, e abriam a possibilidade de ela se dizer como mãe de Felipe. Vale 

ressaltar que isso não implicava de modo algum uma abertura ou pedido de escuta da mãe 

para si, e essa diferença é importante: a escuta de pais e do que pode aparecer acerca da 

subjetividade dos pais em um atendimento de criança, ainda que seja uma sessão conjunta, 

não equivale a um pedido de análise dos pais e nem à escuta analítica dos mesmos. É claro 

que é possível que, a partir de um trabalho – seja de escuta de pais em separado, seja de 

sessões pais-criança –, os pais ou um dos pais possa trazer questões próprias e construir uma 

questão que pode ser então endereçada a um espaço de análise próprio. Entretanto, é 

importante que o analista não caia no engodo e no risco de tomar os pais como pacientes, e o 

caso de Felipe, ao romper com certos “protocolos” psicanalíticos tradicionais, é emblemático 

para nos lembrarmos disso: foi só depois de meses que essa mãe pôde dizer algo a partir do 

lugar de mãe de Felipe, e formular uma demanda à analista de seu filho. 

Então, ainda que o trabalho incluísse a mãe e envolvesse sessões conjuntas – sendo um 

caso emblemático do que formulamos aqui como clínica de crianças pequenas –, foi de suma 

importância diferenciar a demanda de ambos, mãe e criança, para que a analista se 

posicionasse ao longo do atendimento e sustentasse um trabalho, diante da localização de um 

sofrimento de Felipe que se dava a ver, na direção de que ele pudesse se dizer, e da 

emergência de um sujeito. 

Algum tempo depois dessas importantes construções – tanto as produções de Felipe na 

sua cena de faz-de-conta endereçadas à analista, quanto as enunciações do menino e da mãe 

nas sessões entre mãe e criança – me deparei, ao chegar para o atendimento, com uma cena 

surpreendente: Felipe segurava uma banana e a levava à boca, experimentando a fruta, com 

uma expressão de júbilo. Fico sabendo, então, também em conversa com a equipe 

(especificamente, com a nutricionista que acompanhava o caso), que, além de pedir por 

alguns alimentos, ele estava querendo de alguma forma experimentá-los, provar seu sabor. 

Uma nova exploração da região oral ocorria. 

 



129 

 

 

 

7.1 Algumas considerações teóricas a partir do caso Felipe 

É possível tecer algumas considerações acerca do caso Felipe, situação clínica 

disparadora que nos apontou para a importância do Fort-Da na clínica de crianças pequenas, 

nos levando a investigar mais a fundo as considerações de Freud e Lacan a respeito desse 

tema, conforme expusemos no capítulo 6. 

Diante da posição de objeto em que se encontrava na enfermaria – organismo-objeto 

do saber médico –, Felipe apresentava, no início da intervenção, poucos recursos para se 

sustentar como sujeito, sendo o seu grito de “recusa” à aproximação um deles. Foi balizada na 

ética da psicanálise, tomando então seu grito como apelo e operando diante dele uma aposta 

pautada na suposição de sujeito, bem como na sustentação da dimensão de enigma diante de 

sua manifestação, que a analista iniciou o atendimento de Felipe. Observamos que ela 

sustentou, diante da criança, uma posição que fazia suplência, em alguma medida, a aspectos 

próprios da função materna: atribuindo sentido subjetivo às suas manifestações e ao mesmo 

tempo marcando a dimensão de não-saber a respeito dessa criança, na aposta de que ela 

apresentasse sua própria resposta, saída e construção. 

Felipe, por sua vez, em sua resposta rápida à intervenção, apontou que os impasses 

que apresentava no que tange a sua constituição como sujeito e à função materna não eram da 

ordem de entraves estruturais, mas indicavam, sim, algo embaraçado, atrapalhado, na sua 

constituição e enunciação subjetiva. Ao encontrar um outro no hospital que se oferecia a ele 

como Outro barrado, mas também consistente, oferecendo-lhe significações, Felipe 

rapidamente se apropriou dessa oferta simbólica para endereçar uma demanda e, mais do que 

isso, realizar uma construção subjetiva própria para se haver com a questão da falta. 

No caso de Felipe, podemos pensar, a partir da leitura das construções do menino em 

análise, que ele apresentava impasses na elaboração simbólica da questão da falta.  

O recorte clínico apresentado explicita como, a partir da suposição de sujeito, da 

aposta e da oferta simbólica sustentadas pela psicanalista, Felipe pôde responder de modo a 

construir brincadeiras simbólicas de Fort-Da, bem como assumir uma posição como falante 

na língua. Esse primeiro efeito do atendimento, que evidencia o que apontamos no capítulo 6 

como aspecto constitutivo do Fort-Da, explicita a função simbólica que se faz presente nesse 

jogo, ainda que apoiada em objetos imaginários. Felipe mostrava, em suas construções, que 

não se posicionava mais no tempo de bebê, podendo pôr em prática um princípio de brincar 
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simbólico próprio do tempo da criança pequena, e estabelecer uma demanda própria de 

atendimento, o que justifica, inclusive, as sessões que realizamos apenas com a criança. 

Propomos ainda a leitura de que o desdobramento do brincar de Felipe – de jogos de 

Fort-Da para a construção de um brincar de faz de conta que se repetia, endereçado na 

transferência à analista – demonstra a hipótese que levantamos, a partir da leitura do texto 

lacaniano, de que esse jogo e operador fundamental da constituição do sujeito leva em direção 

à construção da fantasia, pela criança, como suporte do desejo, bem como à elaboração de 

uma separação simbólica entre sujeito e Outro, ou, da falta em sua dimensão estrutural.  

O brincar de faz-de-conta de Felipe, na cena do cavalo que caía no buraco, sendo a 

seguir ajudado por outro cavalo, pode ser interpretado em múltiplos sentidos, como é próprio 

de toda produção simbólica. Apostamos que tal produção realizada sob transferência tanto 

permitia que o menino trouxesse para o simbólico a experiência vivenciada no hospital, como 

apontava para a construção já de uma fantasia em sua dimensão fundamental, como suporte 

de um desejo. Além disso, o menino também passou a se ancorar em uma nova posição na 

fala, de modo a construir sua própria nomeação, em forma de questão, da ausência da mãe, ou 

da falta do objeto e no Outro, sobre a qual não tinha controle. Vislumbramos então efeitos de 

sujeito nesse atendimento. 

Podemos também realizar algumas reflexões acerca o estatuto do corpo e da 

manifestação de recusa em se alimentar via oral, apresentada por Felipe desde o seu 

nascimento, bem como do efeito do tratamento de possibilitar uma reorganização em torno do 

corpo, um deslizamento de significações e uma mudança de posição da criança, que se abriu 

então para a experimentação prazerosa de comidas pela boca. 

No caso de Felipe, a partir de suas brincadeiras iniciais em torno da presença e da 

ausência, o menino passou a perpassar repetidamente, também, os três tempos do circuito 

pulsional. Na nossa leitura, ambos os aspectos derivaram que ele sustentasse, então, jogos de 

sedução com os outros que se ocupavam se seus cuidados, próprios do tempo da criança 

pequena, de modo a se fazer sujeito para estes, em uma situação em que se encontrava 

apassivado: internado no hospital, preso a aparelhos, e sem controle das ausências frequentes 

de sua mãe.  

O desenrolar do tratamento, assim, evidenciou que o fato de pouco falar e não comer 

não implicava a não existência de pulsão para Felipe. Os jogos prazerosos sustentados pela 

criança com a analista, que se desdobraram em novas posições assumidas na relação com os 
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outros, eram marcados pela presença do terceiro tempo do circuito pulsional, ou seja, do 

circuito pulsional completo, de modo que o menino anunciava que seus impasses não 

concerniam a entraves na entrada na linguagem ou no próprio estabelecimento da pulsão e 

inscrição da falta, mas, sim, a impasses, no seu percurso de constituição, na possibilidade de 

fazer jogo com ela. 

Entretanto, é possível pensar em algo que estava atrapalhado em relação à sua 

organização corporal e ao campo da pulsão oral e da boca: o que podia esse menino fazer com 

sua boca, para além de gritar? E o que suscitou a mudança de posição da criança, e sua nova 

exploração oral? 

Como ressaltamos, a demanda do Outro é aspecto fundamental que marca as trilhas no 

corpo a partir das quais se constituem as zonas erógenas. Nesse sentido, parece-nos que, no 

caso de Felipe, o trabalho realizado a partir de uma suposição de sujeito e oferta de 

significações na demanda, de modo a permitir o deslizamento de uma cadeia significante do 

lado do menino e um primeiro trabalho com os significantes privilegiados da mãe, 

possibilitou a construção, pela criança, de uma nova organização pulsional em torno da boca. 

É interessante notar, ainda, a diferença dessa organização, na qual a própria criança 

pequena pode construir uma produção e um saber próprio sobre seu corpo – no sentido de um 

saber inconsciente – em relação a que seria possível ao bebê. O próprio Felipe realizou sua 

resposta simbólica, como falante, e sua significação, para tais questões que perpassavam 

também seu corpo, nomeando o “buraco” em sua produção de faz-de-conta incipiente. 

Assim, consideramos esse caso como paradigmático de um atendimento de criança 

pequena. Como discutirmos no desenrolar desta Parte II, nessa clínica, que se situa na 

fronteira entre a de bebês e a de crianças, o corpo e a dimensão pulsional nos jogos 

estabelecidos entre criança e agente da função materna ainda estão em evidência, mas o 

sujeito já está totalmente engajado na linguagem, e é possível reconhecer uma diferença entre 

a produção própria da criança, sua demanda, e a demanda materna.  

Por sua vez, a sessão conjunta com Ana permitiu que se bordejasse, do lado da mãe, 

um ponto que nos parece apontar para sua fantasmática em relação ao que concernia à 

alimentação daquela criança, que desde o nascimento apresentava risco de vida justamente no 

que dizia respeito à sua nutrição. 

Nesse momento, a função significante se fez presente em uma produção entre mãe e 

criança, em torno de significantes maternos dos quais Felipe se apropriava, marcando um 



132 

 

 

 

transitivismo próprio dos primeiros tempos da constituição do sujeito, mas também já uma 

possibilidade de o sujeito se dizer via fala, diferente do que é possível ao sujeito no tempo do 

bebê. Certamente, o que ali pôde incidir não só para Felipe, como para mãe, teve efeitos para 

ambos e no tratamento da criança. 
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8. Caso Caio: quem (não) quer o didi? 

 

Entrevistas iniciais 

Os pais de Caio me procuraram para atendimento na ocasião em que a criança tinha 

um 1 e 11 meses. Em entrevistas iniciais, os pais trouxeram como motivos principais da 

procura o fato de não conseguirem realizar o desmame da criança, sobretudo o noturno, e 

dificuldades que o menino apresentava em relação ao sono. Caio dormia muito mal, às vezes 

apenas trinta, quarenta minutos seguidos por noite, e só dormia “grudado”, “plugado” no peito 

materno – seu “didi”. Isso ocasionava que a mãe também mal dormia. Se ela tentava 

“desplugar” o filho e virar de lado depois que ele adormecia, ele normalmente acordava 

chorando muito e pedindo o peito de novo. Relataram que desde o nascimento seu sono 

sempre tinha sido difícil, com melhoras e pioras. 

A primeira entrevista ocorreu em conjunto, com Caio e seus dois pais, e já ali a criança 

se mostrou um menino de olhar vivaz, demonstrando interesse por entrar na sala e pelos 

brinquedos nela presentes. Mostrou-se também uma criança bastante demandante, 

interrompendo o discurso parental a todo momento para convocá-los a brincar sempre que a 

atenção dos pais se desviava dele ao falarem comigo. Quando lhe disse que estávamos falando 

sobre ele, que seus pais haviam me procurado pois queriam ajuda, a mãe formulou: “ele é 

sempre assim, está sempre pedindo algo, é muito agitado. Esse é o Caio”. Ao final da sessão 

inicial, sua mãe – que chamarei aqui de Alice – me fez uma questão aparentemente sobre a 

parte técnica do atendimento, mas que considero bastante significativa para pensarmos os 

impasses em jogo nesse caso: “ele nunca vai ficar sozinho?”. 

Posteriormente, propus algumas entrevistas apenas com os pais, sem a presença de 

Caio. Nestas, a mãe pôde resgatar aspectos importantes acerca da gravidez do filho, do parto e 

dos primeiros tempos de vida do bebê, com o pai concordando com o que ela dizia e 

acrescentando um ou outro aspecto. Contaram, assim, que já planejavam um filho há algum 

tempo, e que pouco antes da gravidez de Caio haviam passado pela suspeita de outra gravidez, 

tendo realizado um teste que deu falso positivo. A mãe descobrira que não estava grávida 

apenas algum tempo depois, quando já achava que estava de alguns meses.  

Nem um ano após essa vivência, descobriram a gravidez de Caio, que acabou se 

desdobrando em uma gravidez de risco. Alice relatou, então, ter se preocupado, durante todo 
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o período de gravidez, com uma possível perda do bebê, lhe ocorrendo recorrentemente um 

pensamento que colocava em dúvida se o bebê “estava mesmo lá” ou se “não estava mais”. 

Quando perguntei como fora para eles descobrir que estavam esperando um menino, 

ou como fora a escolha de nome, pareceram surpresos. Alice me disse então que não havia 

pensado muito no bebê em si antes do nascimento: estava tão preocupada com as questões de 

saúde, que é como se não tivesse tido tempo de imaginar a vinda do bebê de fato. Me chamou 

atenção também que o pai, que chamarei aqui de João, nesse início, pouco falava de si e de 

suas expectativas em relação à paternidade e ao filho. 

Alice relatou também que os primeiros dias com o bebê e a amamentação foram 

difíceis: rememorou que Caio era uma criança que chorava muito, sendo muito “agitado” 

desde o princípio, e que no início ela teve pouco leite e ele ficou abaixo do peso esperado para 

a idade. Ela formulou como sentia que todos a sua volta, durante o puerpério, apontavam seu 

leite como insuficiente... Estaria faltando leite. Durante os meses seguintes, ela ficou 

constantemente com medo de que viesse a faltar de novo.   

Essa fantasia materna de que seu leite poderia ser insuficiente para nutrir aquela 

criança resvalava e se articulava com fantasias de que a criança pudesse vir a morrer, o que se 

evidenciou mais ou menos explicitamente ao longo de todo o percurso de escuta desse caso e 

dessa mãe. 

Se, desde antes de o bebê nascer, os pensamentos que abordamos estavam presentes – 

como um medo de perder aquele filho, medo de que ele “sumisse”, “se ausentasse” –, após o 

nascimento eles se desdobraram de outras maneiras. Alguns acontecimentos no início da vida 

da criança também foram particularmente marcantes para os pais e compuseram na 

articulação de tais fantasias; foi o caso, por exemplo, de um período em que a criança teve que 

ficar internada em UTI neonatal com apenas cinco meses de vida, devido a um quadro de 

bronquiolite. Esse tempo foi resgatado pelos pais como muito angustiante, ambos abordando 

que era muito duro ver seu bebê tão pequeno no hospital, sem poder pegá-lo no colo e 

acalmá-lo. 

A mãe formulou, ainda, como era difícil, desde o início, interpretar o choro e a 

agitação de seu bebê. Ainda que tomasse a manifestação da criança como apelo, como 

demanda, ela se sentia impotente diante da mesma: dizia que o menino parecia estar sempre 

pedindo algo, mas ela não sabia o que era – o que reatualizava para ela, então, a sensação de 

“faltar” para o filho. Retomou uma cena em que sua irmã foi visitá-la e lhe disse, ouvindo um 
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desses choros: “Ele está querendo é brincar, é isso que está pedindo”. Alice tentou brincar 

com o bebê e, diante de resposta do menino, “viu que era isso mesmo”.  

Ainda que fosse elogiosa em relação a essa irmã, era possível perceber implícita uma 

rivalidade com ela, que tinha um saber diante do sobrinho, seu filho, que Alice sentia que não 

tinha. Esse aspecto é particularmente importante para pensar alguns fatores que apareceram, 

posteriormente, na transferência estabelecida comigo ao longo do tratamento. 

Tal relato anunciava uma dificuldade de Alice de sustentar as suposições e apostas no 

sujeito próprias da função materna, no que ela é atravessada pela função paterna desde o 

início, o que ocorre quando aquele que a exerce pode se reconhecer e se colocar como 

castrado. Se o agente da função materna pode supor um sujeito no bebê e tomar suas 

manifestações como apelo, emprestando-lhe significações próprias que sustentam sua 

constituição como sujeito, é importante que tais apostas possam se ancorar sobre o fundo de 

uma questão, uma dúvida: ao mesmo tempo em que se supõe que “esse choro é choro de fome 

– ele quer comer”, tem-se como pano de fundo uma questão acerca do bebê: “será que é isso 

que ele quer? Mas o que ele quer, afinal?”. 

Por outro lado, Alice, ao procurar se sustentar como mãe daquela criança, também se 

colocava como a única que poderia exercer a maternagem para Caio e saber algo a respeito 

dele – rivalizando assim com outras mulheres, como a irmã mencionada, que propusessem 

outras leituras a respeito do menino. Em relação ao pai, a posição era ambivalente: se, por um 

lado, reivindicava no discurso manifesto que ele se fizesse presente e afirmava em alguns 

momentos que quando estavam em três era muito mais fácil estar com Caio, por outro, dava 

pouco espaço para as leituras e apontamentos do marido sobre o menino. João, diante dessa 

posição de Alice, por sua vez, se colocava como impotente. 

Ante a constatação de não saber exatamente o que Caio queria dizer, divisão que é 

própria, como demonstramos, da demanda em si, por estrutura, Alice se defrontava com a 

falta estrutural própria da entrada na linguagem, que marca a diferença entre necessidade, 

demanda e desejo. Porém, ela vivenciava seu encontro com tal falta como sinônimo de uma 

impotência própria, de algo que a desmerecia e se tornava marca de sua insuficiência 

enquanto mãe. Assim, ela parecia se ancorar em um ideal de que seria possível ter certezas, 

saber exatamente o que seu bebê queria e dar-lhe então exatamente isso. 

Além disso, frente àqueles que vinham como detentores de um suposto saber sobre os 

pontos que “falhavam” diante da criança, a mãe entrava em rivalidade, o que podemos ler 
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como uma tentativa de retomar o próprio saber materno diante de outros que em sua 

experiência a desautorizavam, uma vez que, imaginariamente, detinham esse saber que ela 

não teria. 

Para não se confrontar com essa falta vivenciada como impotência, que em nossa 

leitura resvalava nas difíceis fantasias catastróficas de morte de seu bebê, Alice mantinha-se 

identificada de maneira quase maciça com a condição de onipotência própria dos primeiros 

tempos da constituição sobre os quais discorremos: ela não podia abrir mão de tal onipotência 

imaginária e sustentar-se como faltante diante daquela criança. 

Em certa medida, então, essa mãe procurava suturar tal falta, bem como a dimensão de 

engodo em jogo na própria demanda, aspecto importante para pensar o lugar do “didi” no 

caso e, portanto, do desmame, como desdobraremos a seguir. 

A respeito dessa dificuldade de desmamar a criança, era possível escutar, nas 

entrevistas iniciais, uma discordância na posição de ambos os pais: o pai formulava que 

achava importante que tal desmame ocorresse, pois estava atrapalhando tanto mãe como filho, 

mas que achava que não podia ajudar em relação a isso, por ser algo que concernia aos dois 

(mãe e criança).  

Por sua vez, a fala de Alice era emblemática acerca da ambivalência de sua posição 

em relação ao assunto: embora se queixasse do sofrimento ocasionado pelas noites mal 

dormidas, também dizia que esse era um momento importante entre ela e Caio. Realizou 

então uma formulação que depois retomou em sessões junto com a criança: “eu não consigo. 

Não consigo negar o leite a ele”. Era possível escutar uma articulação entre essa construção 

materna e as vivências relatadas no período de gestação e puerpério: seu medo de que, por 

insuficiência sua, o leite necessário à saúde do filho faltasse. 

 

Sessões pais-criança 

Posteriormente, recebi Caio em entrevista com sua mãe. O menino se mostrou 

novamente muito interessado e aberto ao laço. Em dado momento, começou a brincar com 

comidinhas de brinquedo, pegando algumas frutinhas e legumes que podiam ser “cortadas” no 

meio, separando-as em duas partes. Iniciou-se então um jogo no qual ele cortava as frutinhas, 

com uma faca de brinquedo, e eu apontava: “separou”. Ele então ria, repetindo a brincadeira. 

Peguei a seguir uma boneca de bebezinho, e brinquei que dava de amamentar, o que deixou 

Caio muito interessado. Nesse momento, ele chegou perto de mim e afirmou bem baixinho: 
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“Cabô”. Perguntei à mãe se ela havia escutado o que ele dissera, e ela me disse que não – já 

nesse início de trabalho, então, o menino endereçava algo à analista a respeito de uma falta 

que estava ali em jogo, mas parecia não poder ser registrada, escutada. 

A seguir, Caio começou a me oferecer uma série de alimentos de brinquedo, que eu ia 

aceitando e mimetizando que comia, ao que ele ria. Fui então atravessada por um olhar da 

mãe, que permanecia na sala, ficando “meio de fora” da brincadeira. Nesse instante, em uma 

tentativa atrapalhada de incluir a mãe – e na qual considero que já apareceu, de meu lado, uma 

interpretação acerca da fantasia materna ali em jogo – dirigi-me a Caio e falei: “Você está me 

dando tantas comidinhas! Não vai sobrar nada para a mamãe?”. 

Diante dessa minha fala, Caio se angustiou, começou a chorar muito e a pedir para a 

mãe: “Didi! Didi! Didi!”. Instaurou-se então uma cena marcante: a mãe imediatamente, em 

expressão de desamparo, entregou o peito à criança, que começou a mamar, mas também a se 

debater e a bater na mãe, puxando-lhe os seios. Alice fazia uma expressão de dor, e a criança 

parecia desesperada. Foi uma cena forte, e eu me dirigi então à mãe, perguntando: “Puxa, 

mamãe! Não machuca quando o Caio faz assim?”. Ela respondeu que machucava muito, mas 

que não tinha jeito, ela não conseguia negar o peito a ele. 

Ali se fez presente, portanto, uma cena emblemática do sintoma dessa dupla, e do 

sofrimento de ambos. Apontei isso à mãe, propondo que nas próximas sessões viessem 

novamente os dois, com o que ela concordou. 

Seguiram-se algumas sessões de Caio junto com a mãe, nas quais a criança seguia 

realizando os jogos se separar as frutinhas. Em um dia, ele fingiu que ia cortar, com a faca de 

brinquedo, o peito da mãe, e ela lhe respondeu muito assustada, em um tom que tomava 

aquela cena de faz-de-conta de maneira literal: “você não pode brincar com faca, machuca!”. 

Chamou minha atenção a angústia da mãe diante da brincadeira do filho; tal produção não 

pôde ser tomada como faz-de-conta, em sua dimensão simbólica, de modo a se desdobrar ali 

algum jogo. Esse foi um dos momentos no qual Caio também se angustiou, chorando 

desconsoladamente e pedindo seu “didi”, sendo imediatamente atendido. 

Do lado de Caio, ainda que pudéssemos perceber a existência de um registro da falta 

estrutural e da falta materna, de modo que ele estava implicado e engajado na dialética da 

frustração – dialética do ser ou não ser falo –, a dimensão de engodo em jogo no fazer-se falo 

da mãe não era reconhecida, sustentada por aqueles que encarnavam seu Outro, o que deixava 

o menino em angústia. 
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Nesse cenário, Caio procurava manter uma ilusão narcísica de que podia satisfazer sua 

mãe e se satisfazer com isso, insistindo em permanecer com seu “didi”, colado ao corpo 

materno. Porém, encontrava-se em um impasse psíquico: embora tentasse manter-se na 

posição de falo materno e tamponar a castração materna imaginariamente, mantendo-se 

colado a ela, recusando o desmame que implicava também a separação de corpos nesse 

tempo, Caio também vislumbrava tal falta e procurava uma saída possível, que não a angústia, 

diante com tal confrontação. Saída, também, da alienação aprisionante com a qual se 

defrontava, de modo que ele pudesse sustentar uma posição própria como sujeito desejante, 

singular e separado de seu Outro.  

Essa ambivalência se evidenciava pela insistência em não largar o “didi” – que na 

nossa leitura era, mais do que uma demanda da criança, uma resposta a uma demanda do 

Outro: de que permanecesse dependente do mesmo – e a agressividade da criança, cada vez 

mais dirigida a essa mãe que encarnava o Outro, marcando uma tentativa de separar-se. 

Nesse primeiro tempo de trabalho, era claro que os momentos de angústia do menino e 

sua solicitação pelo “didi” não eram aleatórios, mas ocorriam como resposta a algo que se 

passava entre ele e a mãe – e, posteriormente, ele a mãe e eu, que na transferência encarnava 

um terceiro (ou, era representante de um quarto elemento: função paterna). Assim, quando 

pedia por “didi” e mesmo quando estava mamando, o menino olhava para mim. Formavam-se 

cenas que se repetiam, que apontavam para impasses diante da (im)possibilidade de essa 

primeira separação entre mãe e criança, que tanto trabalhamos, se presentificar – de modo a 

disso se fazer jogo, desdobrar-se um jogo (Flesler, 2012). Caio se encontrava preso na 

Dialética da Frustração, na terceira escansão temporal que demarcamos, não encontrando 

recursos em seu Outro para realizar uma reconstrução frente à questão da falta.  

Do lado da criança, uma transferência foi nitidamente se delineando, bem como uma 

demanda de trabalho. Ele chegava na sala de espera e, antes de eu aparecer, gritava meu 

nome, me chamando: “Maínaaaaa!”. Entrava animado para as sessões, e iniciava um brincar. 

Pouco tempo depois, diante de uma não sustentação materna da dimensão de engodo presente 

em sua brincadeira, de algo que era dito por ela, enunciado, tangenciando o lugar em que o 

menino se encontrava em sua fantasia, ou de uma interpretação minha, ele se angustiava, 

pedindo o “didi” ou, então, para ir embora, afirmando que não queria mais ficar ali.  

Esse movimento de amor, seguido de um dizer não, negar o atendimento, aparecia 

comigo na transferência, ao passo que, com a mãe, havia pouco espaço para um negar algo ao 
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outro. Nesses primeiros atendimentos, a mãe parecia transferida também. Porém, eu sentia já 

uma rivalidade ali velada, diante de meus apontamentos e intervenções – de certa forma, eu 

representava ali outra mulher com quem Alice rivalizava em relação a deter um saber sobre 

Caio. 

Em uma sessão, Caio, diferentemente dos outros dias, não quis logo de princípio 

brincar com nenhum dos brinquedos, pedindo seu “didi” assim que entrou na sala, o que foi 

seguido da mãe lhe dando o peito imediatamente, sem pausas, como usual. Nesse dia, 

comentei com o menino que com o “didi” na boca ele não podia falar, e perguntei se ele não 

podia esperar e mamar depois da nossa sessão. Caio fez que não com a cabeça, parando por 

um breve instante de mamar, afirmando “didi”, para então retornar ao peito. Sempre 

nomeando para ele o que se passava, disse que então eu ia conversar com a mamãe e que, 

quando ele quisesse, podia falar também, mas aí precisaria tirar o “didi” da boca.  

Essa foi uma sessão em que sobretudo sua mãe falou. Com seus olhos abertos, atentos, 

Caio acompanhava nossa conversa, durante a qual Alice abordou a péssima noite de sono que 

tinham tido. Seguindo por esse tema do sono, a partir de intervenções e questões minhas, ela 

pôde então resgatar fantasias que lhe ocorriam frequentemente quando Caio era ainda muito 

bebezinho. Relatou sentir pavor, nessa época, de que pudesse deixar o bebê de poucos meses, 

frágil, cair no chão, ou que ele, que já então dormia na cama do casal, caísse da cama 

enquanto estivessem adormecidos. Também sentia pavor de que ela ou o marido pudessem 

esmagar a criança durante o sono. Dessa forma, acordava frequentemente para verificar se o 

bebê estava vivo e bem. Diante desse relato materno, Caio pediu para ir embora. 

Na sessão seguinte, Alice contou, bastante surpreendida, que em casa o menino dissera 

ao pai que falara comigo de “didi”, sendo que aquele nem tinha sido o tema da sessão. 

Apontei que talvez ele estivesse nos dizendo que estávamos sim falando sobre “didi” nesse 

dia, que aqueles assuntos tinham relação com sua relação com “didi”, e que parece que ele 

estava entendendo também que aquele era um espaço para ele tratar disso. 

 Por sua vez, após essas primeiras sessões e articulações tão importantes, a mãe de 

Caio passou a faltar e desmarcar os atendimentos, e em seguida, a pedir ao pai da criança que 

o acompanhasse, se ausentando, de forma não equivalente, mas que não deixa de lembrar a 

mãe de Heitor.  

Propus então formalmente que alternássemos quem o acompanhava nas sessões, sendo 

uma semana o pai, uma semana a mãe. Nessa intervenção, procurava reconhecer o limite que 
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a mãe anunciava – o de comparecer semanalmente –, e também escutar como Caio se 

posicionava e o que produzia acompanhado do pai. Em casa, ambos me relatavam que a 

criança, quando grudava na mãe, dizia não querer o pai por perto, e que se recusava a dormir 

com o pai, em outro quarto – o que tentaram como forma de tentar dissolver essa situação do 

sono. 

Nas sessões em que o pai estava presente, Caio tentava brincar de dormir. Me 

chamava a atenção, por sua vez, que ele não sustentava a brincadeira, permanecendo de olhos 

abertos. Era difícil para o garoto realizar jogos de alternância presença-ausência – ao menos 

jogos em que se colocava de corpo próprio como objeto ausente, como dormir-acordar, 

esconder-aparecer. Embora já fosse evidente que sua dificuldade não era estrutural, e ainda 

que contasse com tantos recursos de faz-de-conta, havia ali uma dificuldade de sustentar tal 

alternância. Ele estava sempre com os olhos muito vigilantes, abertos.  

De seu lado, o pai também não sustentava uma brincadeira que de fato permitisse esse 

ritmo próprio ao Fort-Da, que alterna entre presença e ausência. O pai fingia que estava 

dormindo, mas Caio procurava “acordá-lo”, e ele não acordava, seguia dormindo. Ficava a 

estranha sensação de que o pai não mais acordaria, e não por acaso o menino por vezes se 

angustiava no meio da brincadeira. Ou olhos vigilantes, ou dormir para sempre. 

As sessões junto com Alice eram particularmente difíceis nesse tempo do 

atendimento: ao mesmo tempo em que ela relatava que Caio estava mais agressivo com ela, 

manifestava em cada sessão uma rivalidade e uma agressividade maiores, embora veladas, 

comigo.  

Quando eu fazia algum apontamento, ela não aceitava minha intervenção, ora se 

contrapondo, ora fazendo uma expressão de desaprovação. Caio, por sua vez, seguia 

transferido e, em seu movimento de tentar trazer para a cena e para o simbólico suas questões 

e a dimensão da falta e do corte, evidenciava a (não) separação angustiante em que se 

encontrava com a mãe. Se em seu enunciado demandava o “didi”, na dimensão da enunciação 

era possível escutar um pedido de ajuda diante da angústia de se defrontar com a falta, mas 

não encontrar em seu Outro balizas simbólicas para construir uma forma de se haver com ela. 

Restava a Caio a tentativa de permanecer se fazendo falo da mãe, mas tal situação era 

angustiante, além de já insustentável. 

Eu ficava com uma sensação de estar em uma corda bamba, entre esse menino e a 

mãe, como se com minhas intervenções eu estivesse em risco de cair ou para o lado de um, ou 
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para o lado de outro: validar as manifestações de sujeito de Caio – manifestações em direção a 

uma possível separação e advento de seu desejo – tinha um efeito de produzir mais rivalidade 

em Alice. Se já havia dois sujeitos em cena, dois sujeitos em jogo nessas sessões mãe-criança, 

o impasse figurava-se justamente em concretizar tal separação, uma vez que imaginariamente 

mantinha-se uma configuração sintomática entre ambos: fazer de dois um.  

Dessa forma, no que tange à transferência, tal particularidade – característica da 

problemática clínica que aqui investigamos, e que configura também um de seus principais 

desafios no que concerne ao manejo – envolvia uma diferença já marcada nas demandas da 

criança e da mãe, bem como uma delicadeza da posição da analista entre ambos, encarnando 

em alguma medida a função de terceiro, e antecipando, portanto, a função de agente da função 

paterna que, por sua vez, não podia entrar naquela relação. 

Um exemplo desse tipo de situação, e também da dificuldade de essa mãe supor e 

suportar que havia algo a mais, algo além ou aquém da demanda – dimensão simbólica do 

objeto de dom e de engodo naquelas relações com a criança, necessária para o advento do 

desejo –, teve lugar quando, um dia, ao oferecer o peito em resposta a um pedido de Caio, 

Alice, conversando com o menino enquanto ele mamava, lhe perguntou: “você está com 

fome?”. 

 Caio então tirou o “didi” da boca, e respondeu explicitamente: “não, ‘didi’!”. A mãe 

então insistiu: “Está com fome?”. E novamente, a criança respondeu: “Não, qué ‘didi’!”. Não 

estava com fome, não queria comida, queria “didi” – objeto de dom, objeto simbólico. Nesse 

momento, quando pontuei para a mãe que ele estava dizendo que não era bem de fome que se 

tratavam os pedidos por “didi”, ela fez ar de descrença, dizendo que achava que ele estava 

mesmo com fome, pois comera pouco naquele dia, e encerrou o assunto. 

Se, quando chegou para atendimento, esse caso me parecera tratar-se de uma situação 

clínica menos grave, de modo que eu esperava então um rápido efeito – como é usual em 

alguns casos de crianças pequenas que manifestam um sintoma mais pontual –, muitas vezes, 

ao longo do trabalho com Caio e seus pais, que foi se prolongando sem aparentes 

movimentações, eu me sentia impotente, de mãos atadas, como se nada estivesse sendo feito, 

nada estivesse sendo trabalhado. Certamente, vivia ali na transferência um aspecto bastante 

paradigmático do caso: a dimensão da falta ou não podia vir à tona, de modo que o jogo de 

engodo entre mãe e criança permanecia fixado em uma suposta completude imaginária, em 

uma saturação na qual sequer era possível brincar com essa falta, fazer-se Fort-Da, ou, se a 
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ilusão de mãe onipotente se rompia, o que aparecia era uma impotência do Outro, que deixava 

a criança sem saída diante da angústia. 

Como ressaltamos, o jogo de engodo que se estabelece na terceira escansão da 

frustração que demarcamos no item 4.3.3., quando a criança se faz de falo da mãe, procurando 

imaginariamente preencher essa falta que percebe no Outro, é uma forma de sobrevivência da 

criança, de garantir sua existência subjetiva mantendo-se nessa posição de alienação, uma vez 

que depende desse Outro para existir.  

Contudo, tal solução vai pouco a pouco se mostrando insuficiente, suscitando que a 

criança construa novas maneiras de se haver com essa falta vislumbrada, com essa 

inexistência de relação sexual. O Fort-Da é um jogo importante, característico desse tempo, 

nesse percurso em direção à elaboração de tal separação. E é importante ainda que, uma vez 

se reconhecendo como castrado, o agente da função materna que encarna o Outro possa ir 

pouco a pouco abrindo mão do gozo envolvido em tal relação e proporcionando, de sua 

posição, essa separação progressiva. 

Ao se defrontar com uma ausência de oferta no Outro que o sustentasse em um novo 

lugar, o autorizasse a construir novos recursos para se haver com a dimensão da falta 

estrutural, em direção à castração, Caio se encontrava paralisado em angústia. Podemos 

colocar aqui uma questão: se ele chegava ou não a produzir um sintoma. Na nossa leitura, sua 

insônia, sua agressividade e mesmo sua recusa em desmamar parecem mais sinais da angústia 

em que o menino se encontrava, do que propriamente sintomas, uma vez que não 

funcionavam de fato como suplência à questão da falta – como foi o caso da produção do 

pequeno Hans, por exemplo, com sua fobia, diante também de uma dificuldade com a qual se 

defrontava na situação periclitante com seu Outro. 

 

Um trabalho no entre 

Em face do que vinha aparecendo na transferência, das produções muito próprias de 

Caio, e da rivalidade que parecia se inflar nas cenas em que a mãe estava presente, propus, 

então, como manejo, que sustentássemos que a criança permanecesse sozinha nas sessões – 

pelo menos em parte destas. Com isso, apostava também em uma intervenção que, em ato, 

marcasse uma separação entre esses dois sujeitos, antecipando essa separação psíquica que 

não podia efetivamente ocorrer, de modo a ressaltar que Caio já era uma criança e não mais 

um bebê, e tinha uma produção muito própria. 
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No entanto, ainda que Caio, nesse momento do trabalho, muitas vezes, deixasse os 

pais de fora da cena imaginária que produzia comigo nas sessões que ocorriam em conjunto 

com eles – provocando reações da mãe que sinalizavam a rivalização mencionada –, a criança 

se recusava a entrar sozinha na sala de atendimento. Por sua vez, alguns jogos puderam por 

fim se estabelecer em torno disso, como ensaios de separação. Jogos de posições que 

permitiam em ato que algo ali “fizesse jogo” (Flesler, 2012), evidenciando-se então, na cena 

imaginária, uma dimensão simbólica, na direção de uma construção simbólico-imaginária que 

pudesse dar contornos ao real.  

 Dessa maneira, a proposta de que Caio pudesse ficar sozinho na sessão, para além de 

uma aparente questão de técnica, configurava-se então como uma aposta ética do caso, na 

qual eu antecipava como analista uma possibilidade de a criança vir a ocupar um novo lugar, e 

a partir da qual a cena que se apresentava pôde se desdobrar em um jogo – jogo de engodo, 

jogo de posições próprio do tempo da frustração imaginária. Vejamos que jogo de posições 

foi esse. 

 Certo dia, Caio se recusou, em um primeiro momento, a se separar da mãe e entrar 

sozinho, insistindo que ela entrasse na sala de atendimento. Nesse dia, porém, ele próprio 

pediu em um segundo momento para tomar água e concordou em sair com a analista em 

direção à sala de espera, na qual estava o bebedouro, para em seguida engatar em uma 

brincadeira com ela do lado de fora, enquanto a mãe permanecia na sala. A brincadeira 

perdurou um tempo considerável e marcou uma primeira vez em que o menino ficou sozinho 

com a analista. Posições se invertiam, então: a mãe dentro da sala, e ele separado, mas 

controlando onde a mãe se encontrava, de fora.  

Em outras ocasiões, uma vez que o menino se recusava a entrar sozinho, fui 

sustentando, dentro da própria sala de atendimento, uma certa separação de espaços que 

permitisse também a construção de uma temporalidade, de uma escansão temporal entre 

manifestação da criança e resposta materna. Tratava-se da criação de um espaço imaginário 

entre mãe e criança. Por exemplo: certo dia propus que a mãe permanecesse sentada em uma 

poltrona distante de nós, enquanto eu acompanhava Caio em uma construção de lego para a 

mãe, construção-surpresa, que ele mostraria apenas ao terminar. Sustentava-se assim, 

portanto, a possibilidade de que ela pudesse esperar para ver uma produção dele, e que ele, 

por sua vez, se visse na posição de ter uma produção própria. 
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O pai sustentava mais que o menino tentasse permanecer sozinho nos atendimentos. 

Em uma sessão com ele acompanhando, propusemos, diante da resistência da criança, deixar 

uma cadeira para o pai aguardar logo do lado de fora da porta da sala. No entanto, Caio não 

deixava que fechássemos a porta, e até ensaiava iniciar brincadeiras próprias dentro da sala, 

mas a todo momento voltando a conferir com o olhar se o pai estava ali – o olhar “ligado” na 

sua presença. 

Consideramos essa situação emblemática para pensar a clínica que pesquisamos aqui: 

se podemos pensar esse tempo da criança pequena como um tempo entre o bebê e a criança, 

no qual está em curso uma primeira demarcação de separação entre cuidador e criança, ainda 

muito apoiada em elementos imaginários e apontando o que é próprio do tempo da frustração 

no que concerne à transmissão da falta, mas que ocorre sobre um fundo simbólico, Caio 

presentificava esse entre em suas sessões, permanecendo literalmente “ao pé da porta”.  

No que diz respeito à direção de tratamento, foi importante nesse caso não só suportar, 

mas também sustentar tais produções no entre, considerando-as em si parte daquele trabalho 

analítico, e não um dificultador técnico para o andamento do trabalho, por exemplo. Se era no 

entre e nesse jogo de posições que era possível articular alguma elaboração simbólica em 

torno da presença e da ausência, a analista foi sustentando então que as sessões pudessem 

assim ocorrer, que aquele era o trabalho de Caio em sessão – em uma invenção que rompia 

com um setting tradicional, não se configurando nem como sessão apenas com a criança, nem 

como sessão “pais-bebê”. Isso só foi possível levando em conta a particularidade da 

transferência e do conflito psíquico que aquele sujeito endereçava em sua análise. 

Assim, considera-se que esses movimentos, nos quais às vezes alternam-se sessões 

pais-crianças com sessões apenas com a criança, ou os pais entram e saem do tratamento da 

criança alternando presença-ausência, podem ser em si parte do manejo e da intervenção do 

analista na clínica de crianças pequenas, bem como elementos de leitura da transferência e da 

problemática clínica em jogo nesses casos. 

Dessa maneira, a aposta e direção das intervenções analíticas com Caio nesse tempo 

do atendimento era de que se desdobrasse, nessas cenas que se estabeleciam em um espaço 

entre, de transição, de fronteira – que poderíamos inclusive aproximar do espaço transicional 

de Winnicott – a possibilidade de brincar com a presença e a ausência, brincar de Fort-Da. 

Forma de brincar com a falta que também opera como elaboração da mesma em sua dimensão 

estrutural. Ou seja, procurava-se propiciar que se estabelecesse um princípio do jogo 



145 

 

 

 

simbólico-imaginário que remete ao jogo de engodo, de forma que a criança pudesse construir 

sua própria elaboração de uma separação com a mãe. 

Caio foi aos poucos construindo “ao pé da porta”, “no corredor”, nesse espaço entre, 

cenas de faz-de-conta que podemos pensar como tentativas de representar e elaborar o 

conflito psíquico que vivenciava. Foi o caso de um dia, por exemplo, em que o pai ficara 

nessa poltrona para fora da sala, com a porta aberta. Caio em dado momento saiu, ele 

também, da sala e agarrou o pai, “grudando” em seu colo, e dizendo estar com medo de mim 

– para em seguida afirmar que eu era um monstro malvado e ia pegá-lo. “Encarnei” esse 

personagem e desdobrei disso uma brincadeira, imitando uma risada de vilão e fazendo de 

conta que ia pegá-lo, enquanto ele, no colo do pai, brincou, rindo, de se defender. O que foi 

enunciado inicialmente como medo pôde tornar-se, assim, uma brincadeira prazerosa e não 

angustiante, permitindo um desdobramento e uma elaboração de Caio do conflito com o qual 

se confrontava; conflito próprio da dialética da frustração.  

O pai pareceu surpreso nesse dia, e relatou que, em casa, o que vinha acontecendo era 

o oposto: Caio se mostrava muito resistente à presença dele e ao contato com ele, quando a 

mãe estava presente. Nesses momentos, o menino permanecia grudado com Alice e dizia, 

quando João se aproximava de ambos, que o pai era um monstro malvado. Aponto ao pai que 

a criança estava então repetindo a mesma cena no atendimento, mesmo que quem ocupasse 

cada posição tivesse mudado. Assim, o caráter simbólico dessa cena repetida pelo menino em 

sua análise, na transferência com a analista, bem como a tentativa de elaboração do conflito 

ali em jogo, se faz evidente. 

Um dia, aguardando que Caio e Alice chegassem para a sessão, ouvi o choro alto de 

Caio, acompanhado de gritos intensos. Esperei um pouco, mas, percebendo que não entravam, 

saí para verificar o que ocorria. Encontrei Alice ajoelhada, diante da porta do consultório, com 

expressão exausta, e a criança gritando, esperneando, deitada no chão, dizendo que não queria 

entrar. 

Perguntei o que acontecera. A mãe explicou que nem sabia direito, que achava que 

aquilo havia começado diante de algo que ele queria e ela não tinha entendido o que era para 

lhe dar. Fui então conversando com Caio, dirigindo-lhe a palavra, perguntando o que estava 

ocorrendo, e depois dizendo que se ele não contasse com palavras não tínhamos como 

adivinhar o que ele queria, ou o que lhe ocorria. Ele começou a pedir desconsoladamente o 
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“didi”, e a mãe lhe deu imediatamente. Assim eles entraram, ele no colo dela mamando, ela 

levando-o até a sala de atendimento. 

Essa situação foi bastante emblemática, porque Alice pôde formular que, nessas horas, 

tinha vontade de jogá-lo longe, sentar-se no chão e desistir de tudo, apenas chorar. Validei sua 

fala, dizendo-lhe que estava vendo o quão difícil era esse momento, e ela verbalizou então 

uma comparação comigo, enunciando a rivalidade que tantas vezes eu sentira, de maneira 

velada, em palavras: “eu queria conseguir falar assim com ele como você fala, como você 

falou lá embaixo. Desse jeito gentil. Mas não consigo”. Disse a ela que era totalmente 

diferente, que eu não era a mãe dele, estava em outra posição em relação a ele, e que de fato 

devia ser muito difícil viver essas cenas recorrentemente.  

Então, virei para Caio e lhe disse: “Sabe, Caio, a mamãe não pode saber tudo o que 

você quer. Você fez um pedido e ela não entendeu, porque a mamãe não pode tudo. Ninguém 

pode. Vai ter vezes que ela não vai poder te dar o que você quer, e não é porque ela não quer 

te dar, é porque ela não pode. Tem coisa que ninguém pode nos dar, nem a mamãe”.  

Alice falou então: “é, eu não sou super-heroína. Eu sou só uma humana, meu filho”. 

Isso acalmou o menino, que pareceu relaxar, aliviado. Perguntei a ele, que continuava no 

“didi”, se não queria brincar de outra coisa. Surpreendentemente Caio concordou, desgrudou 

do “didi”, e foi procurar outros brinquedos. Depois, no momento de saída, nos disse, 

apontando o local onde anteriormente dera seu escândalo: “Caco gritou”. Procurava, então, 

elaborar o que havia acontecido, num segundo tempo, e com palavras. 

Em sessão seguida a essa, na qual a falta da mãe pôde ser enunciada por ela mesma, 

Caio chegou acompanhado do pai. Entrou na sala sozinho, o pai esperando do lado de fora, 

um tanto para trás, e então a surpresa: Caio não chamou o pai, mas olhou para mim, e me 

perguntou: “Maína, posso fechá a porta?”. E eu lhe autorizei: “Sim, você pode”. Ele então 

fechou a porta, e pela primeira vez ficou sozinho, com a analista, na sua sessão. 

Caio já estava então com 2 anos e 7 meses. Ao final desse atendimento, ao abrirmos a 

porta, ele reencontrou alegremente o pai, que então disse: “Caio, você contou para a Marina 

sobre o ‘didi’?”. A criança então virou-se para mim e afirmou: “Maína, o ‘didi’ ficou ruim”. 

O pai corrigiu-o, me explicando: “Não! É que ele parou de mamar, Marina. Vai fazer 

uma semana”. Eu respondi que era uma novidade muito importante e, me dirigindo a Caio, 

lhe disse que havia escutado e entendido o que ele tinha me dito: “eu entendi, Caio. O “didi” 

ficou ruim, e você está podendo fechar a porta”. 
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Tive notícias, em sessão nessa mesma semana com ambos os pais, sem a presença da 

criança, de que Caio estava dormindo bem fazia algum tempo. Seguia na cama dos pais, mas 

se virava para o lado e dormia tranquilo, a noite toda. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta dissertação, realizamos uma investigação disparada por questões suscitadas por 

alguns casos clínicos atendidos pela pesquisadora, que levantavam impasses e desafios 

transferenciais específicos. Tratava-se de casos de crianças pequenas, com cerca de dois anos. 

Em todos eles, havia sintomas ou manifestações de sofrimento psíquico que perpassavam a 

dimensão da alimentação, de formas diferentes.  

Partimos da hipótese, levantada a partir dos dados clínicos e de uma primeira pesquisa 

teórica, de que em tais casos havia sofrimento psíquico relacionado a impasses na efetivação 

de uma primeira separação entre criança e cuidador primordial. Por sua vez, procurávamos, 

em nossas investigações, circunscrever, com base no referencial da psicanálise lacaniana, 

como pensar tal separação teoricamente, quais os possíveis impasses na mesma, bem como 

construir uma discussão que contribuísse com avanços no atendimento clínico desses 

pacientes, no que tange ao manejo, intervenção e direção de tratamento. 

Para introduzir a nossa problemática de pesquisa, partimos de um caso clínico em 

particular: o caso Heitor. Apresentamos os efeitos desse atendimento, mas também as 

dificuldades e desafios que o caso suscitou, no que tange à leitura do conflito psíquico que 

estava em jogo, bem como às particularidades transferenciais com as quais a psicanalista 

pesquisadora se defrontou. A interrupção inesperada do tratamento em ocasião de 

reposicionamento da criança levava a questionar como ler tal decisão dos pais na 

transferência, e se houve algum erro de manejo considerando a especificidade da gramática de 

sofrimento psíquico que ali se apresentava entre criança e mãe. 

Procuramos então situar o campo no qual nossa pesquisa se encontra, de modo a 

abordar algumas discussões importantes em torno da clínica psicanalítica de crianças e de 

bebês, a partir da obra de importantes psicanalistas pesquisadores da primeira infância, e 

explicitar nossa posição e alinhamento teórico-clínico nesse âmbito. 

A partir de tal delimitação, propusemos uma nomeação possível para a clínica que 

investigávamos: clínica psicanalítica da criança pequena, na fronteira entre a clínica de bebês 

e a clínica de crianças.  

Apresentamos, ainda, a hipótese de que a separação que investigávamos diria respeito 

a um tempo da constituição subjetiva, da transmissão da falta e da função paterna para a 

criança, no qual estaria em jogo a demarcação de uma primeira separação entre sujeito e 
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Outro primordial. Destacamos tratar-se de um tempo anterior ao Complexo de Édipo descrito 

por Freud. Apostávamos que os impasses em jogo nos casos que investigávamos seriam, 

justamente, relativos à (não) efetivação dessa primeira separação, o que se articularia 

diretamente com os desafios transferenciais desses atendimentos. 

Nomeamos esse tempo do sujeito a que nos referíamos, inspiradas nas proposições de 

importantes autores acerca da clínica da primeira infância, de tempo da criança pequena. 

Tratar-se-ia, assim, de um tempo na fronteira com aquele descrito na literatura como “tempo 

do bebê”. Ao formular a ideia de tempo da criança pequena, inspiramo-nos tanto na teoria de 

constituição do sujeito de Lacan, que ocorre em tempos lógicos, quanto nas discussões acerca 

do papel da cronologia no atendimento de bebês e crianças. Assim, tal nomeação leva em 

consideração o lugar que a criança pequena assume em nossa cultura, em relação ao bebê, 

ainda que diga respeito a um tempo do sujeito que envolve algumas operações psíquicas 

constitutivas que podem estar em jogo em pacientes de todas as idades. 

Consideramos, ainda, que o tempo da criança pequena seria um momento da 

constituição no qual o principal registro da falta, bem como eventuais impasses na 

transmissão da falta, diria respeito à frustração imaginária e à dialética da frustração. Assim, 

os impasses na separação que recortávamos diriam respeito a impasses na transmissão da falta 

em um tempo do sujeito no qual a frustração imaginária estaria no centro para a criança. 

Para avançar em tais questões, realizamos uma pesquisa teórica a partir da leitura de 

textos importantes de Freud acerca da pulsão e da construção do aparelho psíquico, e de 

Lacan, no que tange à teoria da constituição do sujeito, de modo a lançar luz e foco nos 

primeiros tempos da constituição. 

Ao procurarmos nos aprofundar no que seria específico desse tempo da transmissão da 

falta no qual prevalece a frustração imaginária, chegamos, em nossas investigações, à 

conclusão de que há mais de uma escansão temporal em jogo, mais de um tempo constitutivo 

e operação psíquica a se considerar. 

Dessas elaborações decorreu a conclusão de que os impasses na separação que 

investigávamos diziam respeito, na realidade, a mais de um impasse. Também destacamos 

que é impossível pensar a frustração desarticulada da privação e da castração – estando ambas 

em jogo nas problemáticas e dialéticas que enfocamos aqui, embora a última, não ainda do 

lado da criança, mas do lado do Outro, o que se articula diretamente, então, com a posição dos 

pais ou cuidadores diante da criança. 



150 

 

 

 

Por sua vez, ainda que esse momento seja logicamente anterior ao complexo de 

castração tal qual ele se articula no Édipo freudiano, sendo um tempo ligado à função materna 

e à alienação, já estaria em jogo, nesses casos, um impasse na transmissão da função paterna, 

no que ela atravessa a função materna desde o princípio da constituição psíquica. 

Propusemos, então, a partir da leitura do seminário 4 de Lacan, a delimitação de três 

escansões temporais da frustração, de modo a discutir como elas se articulam com a 

ocorrência de uma primeira separação psíquica entre mãe ou cuidador primordial e criança; 

separação constitutiva, que também é terreno e preparação para a conflitiva do Édipo e 

instauração posterior da operação de castração simbólica pela criança. 

Em primeiro lugar, recortamos o que seria um tempo da instauração da lógica da 

frustração propriamente dita, que diria respeito à própria constituição do objeto como objeto 

de dom de amor. Para nos aprofundarmos nas operações psíquicas aí em jogo, foi 

fundamental delimitar um tempo lógico anterior, que diria respeito à entrada na linguagem, à 

privação e ao estabelecimento do circuito pulsional, próprios do que alguns importantes 

comentadores articulam como tempo do bebê. 

A frustração também diz respeito ao tempo do bebê, mas, em alguns casos de crianças 

pequenas, é justamente um enrosco nessa primeira escansão temporal, que chamamos aqui de 

entrada na frustração, que implica a posteriori um impasse no que concerne à transmissão da 

falta e à passagem do lugar ocupado pela criança no discurso familiar, de bebê a criança. 

Se, cronologicamente, privação e frustração estão em jogo concomitantemente, e 

diriam ambas respeito à alienação, é importante diferenciar o que seriam enroscos relativos à 

instauração da primeira – que diz respeito então à própria entrada primordial na linguagem, e 

à perda primordial em jogo quando o bebê se deixa marcar por ela, furo real – e à instauração 

da segunda, que já supõe a primeira e o estabelecimento da demanda, e na qual a falta 

primordial, originária, já está em jogo, estabelecendo-se então uma relação com um Outro que 

é personagem real, imaginarizado como onipotente. O objeto como dom, signo de amor, só 

pode assumir esse estatuto quando já se está na lógica da demanda, e a entrada na linguagem 

ocorreu, do lado da criança. 

Ressaltamos também que a anorexia mental – sintoma psíquico central, na nossa 

leitura, no caso Heitor – é apontada por Lacan como dizendo respeito a um impasse ou a uma 

conflitiva nesse tempo da constituição – quando justamente o aspecto simbólico do objeto de 

dom fica elidido, confundindo-se demanda com necessidade. 
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Ao defrontar-se com um Outro maciço e onipotente sem que haja espaço para a 

transmissão de um furo, uma falta no mesmo, a criança anoréxica subverte essa dependência 

aterrorizante e presentifica a função simbólica do objeto como dom, alimentando-se de nada. 

Paga então com o próprio corpo para garantir uma existência subjetiva diante do Outro. O 

sintoma anoréxico trataria então, paradoxalmente, de uma tentativa de sobrevivência psíquica 

da criança, ainda que a coloque em risco de vida em casos mais graves, como o de Heitor.  

De outro lado, envolve uma forma particular de gozo e satisfação sobre a qual é difícil 

intervir, uma vez que aponta para uma ausência de recursos simbólicos. Aqui, a criança ainda 

se encontra em posição de objeto de gozo do Outro, mas subverte tal posição, embora seu 

recurso para isso seja um ato ainda distante da palavra. 

Assim, discutimos também como a posição do agente da função materna, que encarna 

o Outro para a criança nesse tempo, é fundamental de ser considerada em casos de anorexia 

como esse, que apontam para impasses em uma passagem da privação para a frustração. 

Nesses casos, a criança encontra-se como objeto de gozo do outro materno, que sutura a falta 

materna. Há, portanto, uma impossibilidade do lado do agente da função materna de se 

colocar como castrado diante da criança. 

Apresentamos ainda a hipótese de que em alguns casos, como o de Heitor, o sintoma 

anoréxico pode operar como uma placa giratória entre neurose e psicose. Ainda que a criança 

se encontre diante de um Outro maciço, sem barra, a construção de um sintoma anoréxico 

operaria nesse tempo da constituição como uma suplência à questão da falta, assim como a 

fobia em tempo posterior. Assim, ao contrário da criança psicótica, a criança anoréxica não 

permaneceria em posição de assujeitamento diante de seu Outro; entretanto, também não é 

possível dizer de uma transmissão efetiva da falta nesse caso. Esse é um eixo que não 

aprofundamos aqui, e julgamos promissor de ser desdobrado em pesquisas futuras.  

A dimensão de gozo em jogo entre criança e Outro, em casos como esse, sem espaço 

para a entrada de um terceiro, deve ser considerada, uma vez que essa boca, satisfeita de nada, 

se de um lado presentifica a dimensão simbólica do objeto de dom e, portanto, uma falta, de 

outro ainda está, de certa forma, completa, preenchida, havendo pouco ou nenhum espaço 

para fazer-se aí um furo que leve ao jogo de engodo na dimensão simbólico-imaginária 

própria da dialética da frustração. 

Assim, essa primeira escansão temporal diria respeito a uma passagem, um giro, da 

privação para a frustração, ocasionando uma entrada lógica na dialética da frustração 
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propriamente dita – que envolve a falta já estando em jogo como elemento terceiro entre 

criança e a mãe, a partir de um representante (que é simbólico do lado da mãe e imaginário do 

lado da criança): o falo. 

A escansão temporal seguinte diria respeito a um instante de ver: momento em que a 

criança realiza a falta no Outro, ou castração no outro. Esse instante, o articulamos com o 

momento que Freud localiza como aquele em que a criança se dá conta da castração materna. 

Posteriormente, ao discutirmos as colocações de Lacan em seu Seminário 6 a respeito da 

constituição do sujeito e da fantasia, apontamos que o autor demarca esse momento como 

crucial – inaugurando, a partir desse furo vislumbrado no Outro, uma questão sobre poder ou 

não confiar nesse Outro, e o que o garantiria. Também nesse tempo se coloca uma questão 

sobre o ser:  o que o define como ser e o que define o Outro. 

É interessante que Lacan aponte esse conflito primitivo em relação à falta do Outro 

como um aspecto fundamental da subjetivação, e que está para além da estrutura neurótica, 

mas que se configura como uma questão fundamental de qualquer análise, como forma 

primordial de a questão da falta se colocar, qualquer que seja a estrutura: 

A análise, ou mesmo a experiência mais cotidiana da análise, nos ensina isto: a questão de 

saber se o sujeito pode ou não contar com algum Outro é o que determina o que encontramos de 

mais radical na modulação inconsciente do paciente, neurótico ou não. (Lacan, 1958-1959/2016, 

p. 403) 

Esse tempo e o anterior estão diretamente articulados com o Estádio do Espelho. Na 

realidade, todas essas três escansões temporais que concernem à frustração dizem respeito ao 

que está em jogo nesse tempo de construção de um ser em separado do Outro, o que é 

permitido justamente pela existência de uma falta estrutural que marca, desde o princípio, a 

inexistência de relação sexual. 

Por sua vez, uma conclusão importante de nossa pesquisa é que, por mais que o 

registro imaginário esteja em foco nesses tempos iniciais que perfazem os tempos do bebê e 

da criança pequena, já é importante levar em consideração a falta real e a dimensão simbólica 

que está em jogo a partir do momento em que se entra no registro da demanda. 

Destacamos, como frisa Lacan, que a própria entrada na linguagem e na lógica da 

demanda implica o estabelecimento de uma falta primordial e estrutural, um furo. Dessa 

maneira, ainda que nos detenhamos aqui sobre um tempo em que o imaginário é fundamental, 

ressaltamos que se trata de um imaginário que tem função constitutiva já sobre um fundo 

simbólico e uma vez que se tenha a inscrição da falta na dimensão real.  
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Nessa medida, explicitamos que não estamos discutindo um percurso apenas 

concernente ao eu-imaginário e a uma separação eu-outro – como por vezes algumas 

discussões em torno do Estádio do Espelho, nos círculos lacanianos, reduzem a questão. 

Trata-se de um percurso que diz de uma subjetivação, de conflitos psíquicos na relação sujeito 

e Outro, e que também envolvem a possibilidade de demarcação de fronteira entre ambos, de 

um primeiro registro, para a criança, da alteridade em relação ao seu Outro primordial. 

Na realidade, retomando o texto lacaniano sobre o Estádio do Espelho (Lacan, 

1949/1998), isso já estava posto: se observamos, o psicanalista francês destaca essa operação 

como fundamental, em seu título, não na função do eu que em francês diria respeito ao moi – 

eu-imaginário. Ainda que a tradução brasileira fale de estádio do espelho como formador da 

função do eu, no título original – Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je –, 

o psicanalista francês fala em função do Je, já nesse tempo: se trata então de uma função que 

diz do sujeito efeito da linguagem e do simbólico. 

Colocamos aqui uma leitura possível para tal aspecto: por Je, Lacan marca que a 

operação do Estádio do Espelho implica o estabelecimento da própria função do inconsciente 

– que seria propriamente o Outro, mas também o S. Se trata, nesse tempo, do estabelecimento 

do paradoxo em jogo no assujeitamento ao Outro necessário para que o sujeito possa existir, 

na linguagem. No seu sexto seminário, ele aborda, ainda, algumas colocações muito 

interessantes a esse respeito, articulando a problemática que se origina nesse momento em que 

a criança realiza a falta no Outro – e, portanto, em que a questão sobre a (não) existência de 

Outro do Outro se coloca – com o texto “O Eu e o Id” de Freud. Lacan (1958-1959/2016, p. 

403) afirma então explicitamente que o S a que se refere, nesse momento da constituição, 

seria também o Isso [Es] freudiano: 

Nesse nível em que o sujeito se suspende, o S na verdade se postula, se me permitirem um 

jogo de palavras, não é como o S que se inscreve por meio de uma letra, mas também como o 

Es da fórmula tópica do sujeito proposta por Freud. O S é o Isso, e sob uma forma interrogativa. 

Se puserem um ponto de interrogação, o S se articula, com efeito, assim: É? [Est-ce?]. Isso é 

tudo o que, nesse nível, o sujeito ainda formula sobre si mesmo. Está aqui em estado nascente, 

em presença da articulação do Outro, na medida em que esta lhe responde. 

Trata-se de uma citação que resume, então, uma das conclusões a que chegamos nesta 

dissertação: na realidade, abordamos tempos que dizem respeito às operações psíquicas e 

constitutivas do sujeito no que tange à alienação. Ainda assim, poderíamos falar em diferentes 

tempos de tal alienação, e também diferentes formas de a alienação ocorrer. Esse apontamento 

de que o sujeito, nesse tempo, é também Isso, podemos articular com o percurso de alienação 
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ao Outro – que inaugura o campo do inconsciente –, sem que isso implique, entretanto, que 

esse Outro possa tudo dizer do sujeito. Há uma falta, um furo, que nesse percurso é 

fundamental, pois implica que já nessa alienação haja uma resposta do sujeito, singular. 

Por fim, a terceira escansão temporal que demarcamos diz respeito ao estabelecimento 

do que Lacan descreve como jogo do engodo, ou dialética da frustração propriamente dita, 

entre criança e mãe. Trata-se então da forma como Lacan localiza que o falo entra em jogo 

para a criança, como representante de um terceiro entre a mãe e a criança, e também como 

objeto de desejo materno. Diante desse vislumbre de real, da falta do Outro, a criança pode 

vislumbrar que não satisfaz totalmente a mãe – percebida como atravessada pela castração –, 

mas que algo falta a ela, e ela o deseja, para além da criança. Por uma questão de 

sobrevivência, de garantir uma existência, a criança procura então se fazer de falo desse outro, 

se fazer objeto de desejo materno, de modo que as relações mãe-criança passam a ser 

permeadas por jogos imaginários de sedução nos quais está implícito esse brincar de ser ou 

não ser falo da mãe. 

Explicitamos que ainda que esse tempo diga respeito a um conflito próprio à 

alienação, trata-se de um tempo diferente da mesma e de uma forma da criança se posicionar 

diferente em relação à mesma, já como resposta a esse instante de vislumbre do furo no 

Outro, e articulada à operação de separação. A dimensão do engodo aqui é crucial. Ainda que 

haja uma satisfação no plano imaginário, é a dimensão fundamentalmente decepcionante da 

linguagem, e sua falta estrutural, que já se faz aí a todo tempo presente. 

Ressaltamos o papel fundamental daquele que encarna o Outro para a criança, agente 

da função materna, no percurso de separação progressiva em jogo nessas três escansões 

temporais que recortamos, ou, durante todo o tempo da criança pequena – separação 

concernente, então, à transmissão da falta, em direção à castração simbólica. 

Para que tal percurso se estabeleça, é necessária uma perda de gozo, tanto do lado da 

criança, quanto do lado da mãe. Dessa forma, é fundamental que o cuidador que assumirá 

fundamentalmente o papel de agente da função materna possa se colocar, pouco a pouco, 

como castrado diante da criança, e, ainda, transmitir a ela uma tranquilidade em relação a tal 

castração, pois é um fator para além dele – a Lei simbólica – que regula a falta. Ou seja: trata-

se de uma função materna já atravessada desde o primeiro instante pela função paterna; ou, 

dito de outro modo, de uma transmissão já da função paterna para a criança, que ocorre 

inicialmente veiculada pela mãe, na transmissão de que há um desejo da mesma para além da 
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criança, e uma Lei que regula seus atos e vontades para além dela: lei simbólica. A Dialética 

da Frustração, assim, corresponderia ao primeiro tempo da Metáfora Paterna discutida por 

Lacan no seu quinto seminário. 

É nessa interrelação entre a posição do cuidador primordial – que realiza 

fundamentalmente a função materna, mas também essa primeira transmissão da função 

paterna para a criança – e a posição da criança, que é possível ler os diferentes impasses que 

podem se configurar nesse percurso de subjetivação, bem como os diferentes sintomas e 

manifestações de sofrimento psíquico que podem se articular e ocasionar o início de um 

atendimento psicanalítico. Em outros termos, é preciso, nesse processo de separação e 

transmissão da falta, considerar tanto o que o Outro propõe quanto a maneira como o sujeito 

responde (Flesler, 2012).  

Os possíveis impasses nesse percurso, que pontuamos, se articulam com diferentes 

maneiras como aqueles que encarnam o Outro para a criança podem encontrar dificuldade de 

antecipar para ela um novo lugar, na dinâmica familiar, de progressiva menor dependência. 

Lugar que, na nossa cultura, podemos aproximar do lugar da criança pequena, que já não é 

mais um bebê, podendo ter uma existência e uma posição na linguagem que já marca uma 

alteridade e uma diferença maior em relação aos pais, podendo dizer não às suas demandas. 

Ainda que a separação em jogo nesse tempo da criança pequena, assim, não se 

configure como a operação de separação propriamente dita que Lacan (1964/2008) 

circunscreve no seminário 11 ou como a separação propriamente simbólica instituída para a 

criança pela castração, trata-se de uma separação simbólico-imaginária que constrói um 

terreno para a ocorrência delas. 

No que concerne à criança e à sua possibilidade de resposta e construção de uma 

separação possível nesse tempo, outro importante resultado de nossa pesquisa foi o de 

localizar o Fort-Da como operador psíquico fundamental nessa direção. O Fort-Da é 

articulado por Lacan (1956-1957/1995) com esse tempo inicial no qual a frustração 

imaginária é o centro da relação mãe-criança. No entanto, ele opera como produção 

simbólico-imaginária, presentificando a falta em sua dimensão estrutural, sendo marca do 

caráter fundamentalmente decepcionante da linguagem: de que o objeto está sempre ali sobre 

um fundo de ausência, sempre está e não está ali, está para sempre perdido. 

Apresentamos, embasadas nas formulações lacanianas, que na nossa leitura o Fort-Da 

seria ao mesmo tempo uma forma de a criança brincar e o articulador de uma importante 
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operação psíquica. Como jogo, então, constituinte, ele teria função de elaboração, para a 

criança, da própria dimensão da falta estrutural e primordial envolvida na entrada na 

linguagem, permitindo a construção e a elaboração progressiva de uma primeira separação 

mãe-criança. 

Como já destacava Freud (1920/2006), essa forma ativa de brincar tem a função de 

representar uma ausência materna e possibilitar uma mudança de posição da criança, ativa, em 

relação às idas e vindas de seu Outro, sobre o qual não tem controle. Por sua vez, tais efeitos 

são secundários em relação a outro aspecto mais estrutural, que apontamos a partir da nossa 

leitura de Lacan: a possibilidade de brincar com essa perda irremediável e com a falta 

estrutural em jogo na própria entrada na linguagem, na direção da construção de uma saída 

própria, singular, de cada sujeito para se haver com ela. 

Defendemos então que o Fort-Da e os demais jogos de alternância presença e ausência 

que vão se estabelecendo e se desdobrando nesse tempo da criança pequena são parte dessa 

construção e elaboração progressiva de uma primeira separação mãe-criança, que na realidade 

diz respeito à apreensão da falta pela criança, nesses tempos iniciais da constituição. Dessa 

forma, trata-se de uma forma de brincar que é constituinte, e já uma primeira maneira, 

incipiente, de simbolização, que precede logicamente o Édipo.  

Nesses tempos em que a frustração imaginária está no centro como principal 

modalidade da falta, o jogo de Fort-Da permite uma produção ativa da criança, na direção de 

realizar uma construção singular, própria, diante da falta. 

Propusemos também a interpretação de que esse jogo leva em direção à construção de 

uma fantasia pela criança, podendo ser pensado como uma operação psíquica logicamente 

logo anterior ao Édipo ou à construção da fantasia: uma produção que não equivale à 

operação de separação propriamente dita localizada por Lacan no Seminário 11, mas que 

levaria a ela.  

É o que o autor demarca apontando que a bolinha do Fort-Da, esse objeto que pode ser 

qualquer um, é o objeto transicional de Winnicott (Lacan, 1958-1059/2016), e também o que 

virá a ser o objeto a (Lacan, 1964/2008) – embora ainda não tenha no jogo de Fort-Da de fato 

“caído”, se desprendido do sujeito. Contudo, apostamos que é só se apoiando nesse objeto 

ainda não totalmente separado, no que tange ao imaginário, de modo a fazer com ele jogo, 

nessa produção fundamental que é o Fort-Da, que tal operação de separação pode vir a 

ocorrer. 
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Assim, ao brincar de Fort-Da, a falta entra em jogo para a criança, e se faz jogo com 

Isso. Dessa maneira, trata-se de um brincar que leva, ainda, a um primeiro advento possível 

do desejo e à construção de uma fantasia, como vislumbramos nos efeitos do caso Felipe, 

antes mesmo de uma articulação da trama edípica pela criança.  

Nos casos que investigamos, porém, ressaltamos como, por vezes, a posição ocupada 

pela criança de saturar imaginariamente a falta materna é tão consistente que a própria 

possibilidade de brincar de Fort-Da pode ficar truncada. A construção de um sintoma pela 

criança pode operar então como resposta provisória à questão da falta; resposta insuficiente, 

ainda assim. Por sua vez, é possível que, em alguns casos, o sujeito sequer possa construir um 

sintoma, respondendo então com angústia ou inibição quando confrontado com a falta nesse 

tipo de configuração.  

À luz dessas considerações, demonstramos como na direção de tratamento nesses 

casos de crianças pequenas em que há impasses nessa primeira separação, ou transmissão da 

falta, é importante que se considere a possibilidade de se estabelecerem jogos de alternância 

entre presença e ausência – tanto da criança na relação direta com seus outros, como em um 

brincar sozinha, como fazia o netinho do Freud com o carretel. Essa possibilidade de “brincar 

sozinha” de Fort-Da marca uma simbolização e interiorização do campo do Outro como 

alteridade. 

Localizar a função do Fort-Da nesse tempo, portanto, permite articular uma direção de 

trabalho nesses casos, nos quais por vezes o operador do Édipo não é suficiente para ler a 

problemática que está em jogo e conduzir o tratamento, e a fala e o brincar da criança ainda 

são incipientes. 

No caso de Felipe, demonstramos como a intervenção da psicanalista, que em um 

primeiro tempo operou uma suplência de uma função materna, construiu condições para que o 

menino viesse a produzir sua resposta própria diante da falta estrutural e da situação de 

hospitalização em que se encontrava, ao brincar de Fort-Da. Pouco a pouco, Felipe pode 

ainda desdobrar princípios de construções de faz-de-conta próprias, e retomar sua constituição 

subjetiva, na direção da construção de uma fantasia, de um desvelamento de sua fala, e de 

uma (re)organização corporal que abriu espaço para que a criança deixasse de lado sua recusa 

alimentar e se permitisse experimentar alguns alimentos. 

No caso de Caio, por sua vez, discutimos como o fato de a criança poder, após alguns 

meses de atendimento conjunto com os pais, sair da sala e deixar para trás a mãe, para depois 
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voltar a grudar nela, poder deixar o pai para fora da sala, mas com a porta aberta, se 

aproximar e se afastar, e por fim fechar a porta da sala e ficar sozinho com a analista – todo 

esse jogo de posições foi fundamental na elaboração de uma separação efetiva do corpo 

materno, podendo por fim desmamar e se deixar dormir a maior parte das noites inteiras. 

Chegamos então a uma última discussão que pretendemos abordar ao final deste 

percurso de pesquisa e que, de certa forma, marca um retorno ao ponto de partida: a discussão 

da clínica, do manejo e da direção de tratamento nesses casos de crianças pequenas. 

De um lado, tais casos são fundamentais, ao colocar em evidência o papel do 

imaginário na constituição do sujeito e no que tange ao tratamento e à intervenção analítica. A 

presença por vezes maciça de elementos imaginários que comparecem nesses atendimentos, 

bem como na(s) transferência(s) da criança e dos pais com o analista, deve ser levada em 

consideração à luz desse tempo do sujeito que aqui discutimos. 

Contudo, como discorremos, ainda que o registro imaginário esteja em evidência nesse 

tempo do sujeito, e isso compareça na clínica, ele só pode ser lido e considerado uma vez que 

há inscrição da falta em sua dimensão real, e a dimensão simbólica da linguagem já está em 

jogo. O sujeito nesse tempo da constituição já está totalmente engajado na linguagem e no 

simbólico, e esse deve ser o norte do analista ao intervir diante dos problemas clínicos que 

apontam para enroscos concernentes à transmissão da falta nesse tempo. Tendo em vista tais 

elementos simbólicos e os aspectos estruturais envolvidos nesse tempo constitutivo, o analista 

poderá realizar sua leitura de cada situação clínica singular. 

Ao discutir os três casos clínicos que abordamos ao longo desta dissertação – Heitor, 

Felipe e Caio – destacamos que há especificidades a considerar sobre o lugar dos pais, e 

sobretudo da mãe ou agente da função materna, nesses atendimentos. 

Explicitamos como muitas vezes tais atendimentos implicam sessões pais-criança, 

embora diferentes das tradicionais sessões pais-bebê. Além disso, ressaltamos como a decisão 

pela presença ou não dos pais na sessão da criança, bem como por vezes o estabelecimento de 

uma alternância entre presença e ausência desses pais no decorrer do trabalho, pode ser parte 

do ato analítico e da direção de tratamento.  

Não é por acaso, mas justamente considerando a gramática de sofrimento em jogo 

nessas situações clínicas, no que tange à travessia desse tempo da constituição que implica a 

separação progressiva entre mãe e criança, que seja frequente, no decorrer desses tratamentos, 
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o estabelecimento de uma rivalidade das mães ou cuidadores primordiais com o analista, na 

transferência. 

De forma muito diferente do que acontece em casos de autismo ou risco de autismo – 

nos quais a aposta na construção de um saber parental sobre o filho e na reconstrução de um 

imaginário e narcisismo dos pais é parte do tratamento (Kupfer e Lajonquière, 2015) – nos 

atendimentos aqui abordados muitas vezes nos defrontamos, nas sessões pais-criança, com o 

oposto: um excesso de saber imaginário sobre a criança, maciço, enunciado como certeza e de 

difícil dissolução – de modo que a criança encontra-se capturada pelo mesmo, muitas vezes 

com pouca possibilidade de construir deslocamentos e mudar de posição. Assim, 

considerando todo esse imaginário inflado, talvez pudéssemos dizer, em um jogo de palavras, 

“inflamado”, nesses casos, consideramos importante advertir acerca do risco de também o 

analista, se não estiver atento, entrar em rivalidade com a mãe ou cuidador primordial. 

São casos cuja transferência estabelecida pode convocar a isso, ou à ideia de que seria 

preciso escolher entre mãe e criança. Convocar a sensação de que temos que ficar “do lado da 

criança”, ou a ideia de que estaríamos “salvando a criança” da boca de crocodilo – o que não 

deixa de ter relação com a direção do tratamento: possibilitar à criança uma construção que 

faça frente ao gozo do Outro, de modo a impedir que essa enorme boca de crocodilo, a que o 

próprio Lacan (1956-1957/1995) se remete quando aborda o Outro primordial, a “engula”.  

Ou seja, por vezes é preciso intervir na direção de barrar o gozo do Outro. Esse 

aspecto é justamente o que da função materna se encontra truncado nesses atendimentos, e 

que diz respeito à função paterna que atravessa a função materna desde o primeiro instante, 

como ressaltamos. 

Outro aspecto que pode convocar à rivalidade do analista com o agente da função 

materna é justamente que parte da função analítica pode ser, nesses atendimentos, a 

sustentação de uma aposta em um sujeito de desejo na criança, ou seja, uma suposição de 

sentido em suas manifestações, mas que preserve a dimensão de enigma frente a elas. 

Sustentar tal posição concerne à própria ética da psicanálise, e nesse ponto se aproxima do 

trabalho do analista de bebês – embora haja uma diferença entre a forma como essas crianças 

podem responder a tal aposta e os recursos psíquicos do bebê. 

É fundamental nesse cenário que o analista leve em consideração que também a mãe 

se encontra ali na cena analítica como sujeito, e que é apenas ela quem de fato, a partir de seu 

desejo, pode operar essa função constitutiva para a criança. 
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Ressaltamos, então, que nos três casos atendidos, ainda que em alguns momentos 

tenha sido necessário que a analista emprestasse algo de sua subjetividade e de seu imaginário 

para supor sujeito e trazer nomeações para a criança, as intervenções com as mães, a escuta de 

seus sofrimentos e os movimentos do lado delas também foram fundamentais no 

desdobramento dos atendimentos e no reposicionamento possível do lado das crianças. 

Outro aspecto importante a considerar, nessa clínica, que explanamos a partir dos 

casos que discutimos ao longo da dissertação – sobretudo do caso Caio –, é que o analista 

também pode ficar, na transferência, no lugar de terceiro entre criança e mãe, ou mesmo como 

representante de um agente da função paterna, dependendo do tempo da frustração em que a 

criança se encontra. Considerando que os diferentes impasses clínicos que discutimos 

concernem, ainda que de formas diferentes, justamente à não possibilidade de entrada de um 

terceiro na relação, esse é outro elemento que pode convocar a uma rivalização entre mãe e 

analista. 

Nesse ponto, é fundamental que o analista possa levar em conta especificidades desse 

tempo da constituição e das gramáticas de sofrimento que podem estar em jogo no que 

concerne a enroscos na transmissão da falta como frustração, bem como à função constitutiva 

do Fort-Da e dos jogos simbólicos de posições entre criança e cuidador primordial nesse 

tempo. Atentar a tais elementos permite que o psicanalista não se identifique ele mesmo com 

os lugares nos quais pode vir a ser colocado tanto pela criança quanto pela mãe na 

transferência, mas possa, na singularidade de cada caso, inventar estratégias de intervenção 

em direção à constituição e ao advento do sujeito do inconsciente do lado da criança – no que 

é próprio desse tempo – sem desconsiderar o cuidador presente também como sujeito. 

O fundo de simbólico sobre o qual se apoiam os jogos imaginários em cena nesse 

tempo da constituição é, portanto, um ponto chave no qual o analista poderá se apoiar, na sua 

leitura e intervenção nesses casos, de modo a evitar se deixar levar pelas rivalidades e 

agressividades que podem ser criadas nas cenas que se constroem, sob transferência, no 

decorrer desses tratamentos. 

Por fim, é importante que o analista considere em sua leitura clínica – ao supor sujeito 

na criança e ao operar, em alguns momentos, como suplência de uma função materna não-

toda – que ele não substitui de fato a função do agente de tal função, uma vez que as apostas 

no sujeito na função materna e na função analítica são pautadas em desejos diferentes: no 
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primeiro caso, no desejo não anônimo de outro sujeito, a partir de suas próprias faltas, e no 

segundo, no desejo do analista. 

Esses são alguns pontos de discussão acerca do manejo clínico que consideramos 

possíveis de realizar, ao final dessa pesquisa, no que concerne às especificidades que esses 

casos convocam, diferentes dos desafios da clínica de bebês e também de outras situações da 

clínica de crianças. 

Ressaltamos que são atendimentos que ensinam o psicanalista, pois o convocam a sair 

de um lugar de suposta neutralidade e a ousar diante desses pequenos pacientes e suas mães, 

na direção e aposta ética no advento do sujeito. Essa ousadia é necessária na clínica para além 

das crianças pequenas, ou mesmo das crianças. Ousadia que as clínicas psicanalíticas das 

psicoses, do autismo, nas instituições, dentre outras, também convocam, ao trazer algo do real 

para a cena analítica, levando ao rompimento da possibilidade de sustentar um suposto setting 

tradicional, e explicitando então o caráter de invenção que a clínica sempre implica.  

Vislumbramos que, por vezes, dentro do círculo lacaniano contemporâneo, tal ousadia 

corre o risco de ser perdida, quando se confunde o desejo de analista e a posição do analista 

como um suposto hermetismo que ignora que há uma realidade – psíquica, sim, imaginário-

simbólica, mas é só a partir da qual podemos trabalhar e algo da intervenção psicanalítica 

pode operar. Nessa seara, relembramos ainda que é a dimensão ética – ética do sujeito e do 

desejo – que baliza uma intervenção como psicanalítica, e não qualquer diferença de técnica 

que possa ser necessária. 

A clínica de crianças pequenas coloca o analista frente a um real, traz à tona o papel 

do imaginário, e nos lembra do aspecto não todo do simbólico na constituição e advento do 

sujeito. Dessa maneira, contribui para o atendimento também de adultos neuróticos em 

consultório – pacientes de uma psicanálise “ideal”, ou supostos pacientes “ideais” de uma 

psicanálise.  

Consideramos que, para além dos desafios específicos convocados pela clínica de 

crianças pequenas, os resultados e conclusões a que chegamos nessa pesquisa, no que 

concerne aos tempos da constituição do sujeito que aqui demarcamos, dizem respeito não 

apenas a situações clínicas de crianças, mas trazem contribuições para o psicanalista de modo 

geral – tanto no que concerne à pesquisa teórica, quanto à escuta clínica.  

Uma vez que o infantil é o que está em cena em toda psicanálise, e que não é a uma 

cronologia que a constituição do sujeito e seus tempos dizem respeito, mas a aspectos 
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estruturais, problemáticas clínicas que apontem para impasses nesse tempo da constituição 

que aqui discutimos podem estar em jogo em pacientes de todas as idades. 

Esperamos, então, que esta dissertação possa contribuir para a leitura de situações 

clínicas diversas, ao lançar luz a um tempo da constituição do sujeito primordial e 

fundamental de ser considerado, como apontou Lacan, em toda situação analítica – e essencial 

para leitura de algumas modalidades de gozo, construções sintomáticas e formas de 

sofrimento psíquico. 
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