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RESUMO 
 

O presente artigo relata a um estudo de caso que tem como tema o brincar como 

instrumento de linguagem da criança, fundamentado na perspectiva teórica da psicanálise, em 

especial a lacaniana. O caso analisado foi de uma criança de seis anos de idade, atendida 

semanalmente no Instituto de Saúde do Centro Universitário Jorge Amado, no estágio em clínica 

psicanalítica. Objetivou-se investigar de que maneira o brincar mostra-se como um instrumento 

de linguagem da criança, bem como descrever como brinca o paciente e qual o efeito disto para/ 

e sobre ele. Além disso, avaliar se o que é trazido na análise pelos pais e cuidadores compõe o 

que é dito no brincar da criança. Por fim, analisar as intervenções realizadas na análise, nas 

situações do brincar, descrevendo as possíveis elaborações e repercussões no sintoma em 

construção, apresentado pela criança. Para isto, realizou-se a análise dos dados contidos em oito 

relatórios de atendimento, estes escolhidos de forma criteriosa, os quais continham o que a 

criança repetiu no seu brincar, bem como as intervenções feitas em algumas destas sessões. Os 

resultados obtidos na pesquisa consistem nos dados identificados como significante no brincar do 

paciente, bem como as intervenções realizadas durante as sessões de análise. 

 

Palavras-chave: Psicanálise de crianças, brincar, linguagem. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa sobre o tema do brincar como instrumento de linguagem da criança, foi 

construída a partir da realização de um estudo de caso fundamentado na perspectiva teórica da 

psicanálise, em especial a lacaniana. Diferentes ideias da literatura da psicanálise foram 

discutidas nesta pesquisa, portanto, faz-se necessário marcar a diferença das contribuições 

trazidas aqui por alguns autores psicanalíticos tais como Melaine Klein, Aberastury e Winnicott, 

os quais entendem o brincar pela via do imaginário, enquanto  que o psicanalista Lacan 

compreende que o brincar se dá pela via do significante1, entendendo que o inconsciente está 

estruturado como uma linguagem. 

Considerando que uma das maneiras da criança se expressar é através da fantasia2 e da 

brincadeira, buscando um brincar que a represente e que assim possa revelar aspectos do seu 

funcionamento psíquico, este estudo faz referência à minha experiência de estágio na clínica 

psicanalítica infantil3. 

A partir desta experiência do estágio, realizou-se o atendimento psicológico de uma criança 

de seis anos de idade, no Instituto de Saúde do Centro Universitário Jorge Amado, desde o 

período de 2013.1 até o presente semestre. As brincadeiras desta criança e a análise das mesmas, 

assim como a fundamentação teórica reunida aqui serão os elementos fundamentais desta 

pesquisa, tendo o brincar como linguagem, o objeto principal de estudo. 

Cabe ressaltar que Freud foi o primeiro psicanalista a discorrer sobre a atividade lúdica. No 

seu texto Além do princípio do prazer (1920), ele salientou que o brincar tem um importante 

papel no desenvolvimento emocional da criança. Segundo Freud, o brincar tem na análise um 

efeito catártico4, pois permite que a criança se desvencilhe de sentimentos negativos associados a 

eventos traumáticos.  

                                                 
1 Significante é um termo que inicialmente foi introduzido por Saussure, na sua teoria da lingusitica e que 
posteriormente foi retomado por Lacan, descrito como “ um conceito central em seu sistema de pensamento, o 
significante transformou-se, em psicanálise, no elemento significativo do discurso (consciente ou inconsciente) que 
determina os atos, as palavras e o destino do sujeito, à sua revelia e a maneira de uma nomeação simbólica.” 
(ROUDINESCO; PLON, 1998). 
2 Fantasia, de acordo com o dicionário de psicanálise, “(...) designa a vida imaginária do sujeito e a maneira como 
este representa para si mesmo sua história ou a história de suas origens(...)” (ROUDINESCO; PLON, 1998).  
3 Este estágio em clínica psicanalítica infantil faz parte da grade curricular do curso de psicologia da Unijorge, sendo 
específico e supervisionado. 
4 Catártico refere-se a catarse. Esta é uma palavra grega que foi primeira utilizada por Aristóteles para se referir ao 
processo de eliminação das paixões. Fora retomado por Freud e Breuer e, de acordo com o dicionário de psicanálise, 
“nos estudos sobre a histeria, chamam de método catártico o procedimento terapêutico pelo qual um sujeito 
consegue eliminar seus afetos patogênicos e então ab-reagi-los, revivendo os acontecimentos traumáticos a que eles 
estão ligados (ROUDINESCO; PLON, 1998, p.121) 
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Neste texto, Freud ainda disse que na experiência do brincar a criança repete experiências 

desagradáveis, pelo motivo adicional de poder dominar a situação de uma forma mais ativa ao 

invés de passiva, pois através das brincadeiras ela revive experiências traumáticas. Por esta razão, 

o brincar é entendido como uma atividade terapêutica. Freud ainda chama a atenção para o fato 

de que, a cada nova repetição, a criança parece fortalecer a supremacia que busca, ou seja, expor 

a sua verdade, aquilo que lhe causa angústia ou sofrimento. 

É válido marcar que, quando Freud (1914) afirmou que a criança repete, no seu texto 

Recordar, repetir e elaborar, ele fez a ressalva de que na análise o paciente não recorda coisa 

alguma do que esqueceu e reprimiu, mas ele expressa este conteúdo na atuação, reproduzindo as 

experiências não como lembranças, mas como ação, repetindo sem, naturalmente, saber o que 

está repetindo. 

É importante mencionar que aquilo que a criança repete no brincar pode estar traduzindo o 

seu sintoma5. De acordo Jerusalinsky (2011), o sintoma se constrói, cria-se, inventa-se, sendo 

este sempre singular, o que chama a atenção do analista. Serve para moldar certo desempenho, no 

qual o paciente se situa, desorientado ou não, numa certa posição, para deter ou tramitar de 

alguma maneira a demanda do Outro6. Logo, vale ressaltar que o paciente traz sustentadas no seu 

brincar as suas angústias, fazendo deste um veículo de liberação das mesmas. 

Refletindo sobre esta temática, a autora Werlang (2003) diz que é através do brinquedo, no 

ato do brincar, que a criança, além de realizar seus desejos, também domina a realidade, graças 

ao processo de projeção dos perigos internos sobre o mundo externo, sendo, então, o brinquedo, 

um meio de comunicação e a ponte que permite ligar o mundo externo com o interno, a realidade 

objetiva com a fantasia. 

A partir desta compreensão, este estudo buscou investigar de que maneira o brincar, na 

análise, mostra-se como um instrumento de linguagem da criança, considerando o brincar como 

uma tentativa da mesma expressar suas angústias relacionadas às experiências vivenciadas. De 

maneira específica, buscou descrever, a partir de relatórios de atendimento, como brinca o 

paciente e qual o efeito disto para/ e sobre ele. Além disso, avaliar se o que é trazido na análise 

pelos pais e cuidadores compõe o que é dito no brincar da criança. Por fim, analisar as 

                                                 
5 Sintoma é caracterizado por Lacan como algo que ainda está em construção na criança, e não se refere à queixa 
trazida pelos pais e cuidadores, mas sim à estrutura psíquica do sujeito, o que ele denominou como sinthoma = nome 
do pai. 
6 “Outro” trata-se de um termo trazido por Lacan para designar um lugar simbólico, que vem a determinar o sujeito 
de maneira externa a ele, ou de maneira intra-subjetiva, em sua relação com o desejo. De acordo com o dicionário de 
psicanálise :“foi em 25 de maio de 1955, no contexto da elaboração progressiva de sua tópica do simbólico, do 
imaginário e do real, durante o seminário anual dedicado a O eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise, que 
Lacan introduziu pela primeira vez o termo grande Outro, distinguindo-o do pequeno outro: “Há dois outros por 
distinguir, pelo menos dois — um outro com maiúscula e um outro com minúscula, que é o eu. O Outro, é dele que 
se trata na função da fala.” (ROUDISNECO; PLON, 1998, p 572) 
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intervenções realizadas na análise, nas situações do brincar, descrevendo as possíveis elaborações 

e repercussões no sintoma em construção, apresentado pela criança.   

É importante fazer uma ressalva do que me motivou a escrever sobre este assunto, uma vez 

que vários temas despertaram meu interesse no campo da Psicologia. Porém, ao longo desta 

trajetória de estudo, o que suscitou meu interesse de pesquisa consistiu, inicialmente, na fala 

como associação livre, servindo como um instrumento que pode vir a amenizar a angústia e/ ou 

algum tipo de desconforto no sujeito, compreendendo aqui, do ponto de vista da psicanálise 

lacaniana, a fala como linguagem. O próprio Freud já havia descrito que o tratamento de 

sintomas – inexplicáveis aos olhos dos médicos do seu tempo – passava pelos efeitos do 

acionamento desse fantástico dispositivo que é a fala. (MAURANO, 2003) 

Relacionado a este tema e dentro desta busca, questões me ocorreram referentes a esta 

“fala”, de como pode vir a amenizar a angústia do sujeito, principalmente na experiência do 

estágio supervisionado em Clínica Psicanalítica que vivencio, a qual refere-se ao manejo com 

crianças, sobretudo para a especificidade desta clínica, uma vez que a criança ainda não tem 

domínio da linguagem. 

A partir de então, buscando respostas aos meus questionamentos, despertou o meu interesse 

de pesquisar como a criança se utiliza da linguagem para retratar as suas angústias, entendendo 

que este tipo de linguagem não se organiza da mesma forma como na clinica de adultos, os quais 

se utilizam das palavras. Logo, a partir de algumas pesquisas na literatura da psicanálise infantil, 

tenho percebido que o brincar é a melhor forma de expressão das crianças. Assim, na medida em 

que acontece uma análise adequada das brincadeiras, pode-se escutar o discurso da criança, onde 

o inconsciente produz seus efeitos. 

Klein (1997) afirma que a criança expressa suas fantasias, seus desejos e as suas 

experiências da realidade de uma maneira simbólica, através de brincadeiras e jogos. A autora 

ressalta ainda que o brincar é o meio mais importante de expressão da criança, no sentido que, 

enquanto esta brinca, também conversa.  

Frente a tais considerações, esta pesquisa tem o propósito de contribuir para a produção 

teórica no campo do saber da psicologia de crianças, sob o enfoque psicanalítico, ao levantar 

reflexões, relatos, questionamentos e propostas, cuja aplicabilidade pode beneficiar tanto ao 

psicólogo, como aos estudantes de psicologia que se propõem ao manejo da clinica de psicanálise 

infantil. 

Acredito e considero este manejo desafiador, especialmente quando comparado ao 

atendimento de adultos. Afinal, há especificidades de como cada um, crianças e adultos, se 

utilizam da linguagem na clínica. Por sua vez, em decorrência dessas particularidades, desafios 

fazem-se sentir no momento da escuta e das intervenções analíticas, devendo estas serem 
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realizadas, ao tempo em que os resultados só podem ser tomados “no só depois”, ou seja, o efeito 

das intervenções se dá posteriormente. 

Além disso, esta pesquisa apresenta relevância social por fomentar uma reflexão sobre o 

atendimento analítico com crianças, estimulando estudantes e profissionais a enfrentarem esse 

desafio, bem como uma orientação ética no exercício profissional na clínica infantil , visando 

sempre a direção da cura para a criança. 

 

Metodologia 

 

A metodologia utilizada na presente pesquisa foi a de um estudo de caso, cuja análise 

qualitativa teve um caráter descritivo. O procedimento utilizado foi a produção de relatórios 

escritos, a partir dos atendimentos realizados pela pesquisadora, através da análise de uma 

criança de seis anos de idade.  

O participante será identificado no presente trabalho como Pedro. Ele tem seis anos de 

idade e cursa a primeira série do ensino fundamental. Foi atendido semanalmente, em sessões de 

trinta minutos cada, numa sala adequada para atendimento de crianças, sendo seu caso 

supervisionado no estágio em Clínica Psicanalítica do Serviço de Psicologia do Instituto de 

Saúde (IMAS) do Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE), localizado na cidade do 

Salvador/Bahia.  

O conteúdo de cada sessão de análise com Pedro foi transcrita ao finalizar desta, em forma 

de relatório, com ênfase ao que ele demonstrava brincando, como significante. Isto inclui a 

repetição no ato do brincar, sendo que a análise desses dados foi feita, como já mencionado, 

gradativamente, na supervisão do estágio, sob orientação de uma professora psicanalista da 

instituição.  

Para a análise do caso foi definido, enquanto critério de inclusão, as sessões nas quais 

houve a repetição de determinadas brincadeiras, sendo que na análise do caso serão descritos oito 

relatórios,  selecionados de forma criteriosa, relatando tanto os significantes expressos no brincar, 

assim como as intervenções realizadas nestas sessões. 

A pesquisa foi submetida ao comitê de ética do Centro Universitário Jorge Amado 

(UNIJORGE). Os responsáveis legais do participante da pesquisa foram informados a respeito 

desta, mediante a leitura do consentimento livre e esclarecido, onde foram explicitados a 

justificativa, os objetivos, os procedimentos da pesquisa e os possíveis riscos e benefícios 

esperados. Foi garantido o livre acesso às informações coletadas, bem como dados os 

esclarecimentos solicitados,  garantindo-se a suspensão da participação se assim fosse da vontade 

dos responsáveis ou do participante. Além disso, também foi pactuado o sigilo, a fim de 
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assegurar a privacidade do participante e dos dados confidenciais envolvidos na pesquisa. O 

consentimento foi elaborado em duas vias, sendo uma retida pelos responsáveis do participante 

da pesquisa e uma arquivada pela pesquisadora. 

 

O brincar como linguagem: perspectiva da psicanálise de crianças 

 

No exercício de desempenhar o papel de psicóloga, ou melhor, de uma analista, acrescenta-

se a esta mais um desafio: como escutar uma criança? Ela, que chega até a análise acompanhada 

por seu responsável (ou responsáveis), que diz trazer uma queixa que fala do sintoma da mesma.  

Tal desafio se segue, quando são passados os momentos iniciais com tal responsável, ou 

seja, as entrevistas preliminares7, e daí o analista percebe a necessidade de escutar a criança. Na 

medida em que se estabelece uma relação de transferência8 entre ambos, chega o momento da 

criança falar dela e por ela e é aí, nesta ocasião, que as palavras verbalizadas da criança podem 

vir a faltar, mas aparecer, no lugar desta,s os jogos e as brincadeiras. 

Ao dizer que falta à criança as palavras verbalizadas, pode-se entender que falta ainda a esta 

o domínio da linguagem, que a faça capaz de transmitir as suas questões e angústias na sessão de 

análise, pela razão de que o funcionamento da sua estrutura psíquica ainda está em constituição. 

Para atuar na clínica infantil, faz-se importante ao analista entender esta especificidade, a saber, 

que a constituição subjetiva do sujeito será finalizada apenas na adolescência. 

Em seu estudo, Petri (2008), afirma que a estrutura psíquica da qual fala a psicanálise 

antecede o sujeito, por se tratar de uma estrutura linguística originária, que advêm do Outro. A 

autora salienta que: 

 

O processo de aquisição da linguagem não é objetivo, nem tampouco é 

garantido com a simples maturação do indivíduo: é o processo através 

do qual cada sujeito vivencia a própria subjetivação, conferindo 

sentido(s) a cada fato no “só depois” (...) (PETRI, 2008, p. 39) 

 

                                                 
7 A entrevista preliminar refere-se aos primeiros momentos do analista com o paciente - na clínica de adultos - e com 
os pais e/ou responsáveis - na clínica de crianças-, momentos estes que torna-se possível o paciente ou os 
pais/responsáveis falar, numa associação livre, permitindo-o que ele(s) fale(m) quase todo o tempo e não se explica 
quase nada mais do que o necessário para fazê-lo prosseguir no que está dizendo. É o momento que serve para 
levantar um diagnóstico. 
 8Termo introduzido por Sigmund Freud e Sandor Ferenczi (entre 1900 e 1909), para designar um processo 
constitutivo do tratamento psicanalítico mediante o qual os desejos inconscientes do analisando concernentes a 
objetos externos passam a se repetir, no âmbito da relação analítica, na pessoa do analista, colocado na posição 
desses diversos objetos (ROUDINESCO; PLON, 1998). 
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Esta autora ainda chama a atenção que, 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 sua estruturação psíquica.  

Logo, para a criança se estruturar como sujeito, ela depende exclusivamente de um Outro 

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

movimento este que propiciará o seu desenvolvimento psíquico. 

De acordo com estas observações, é importante trazer aqui, consoante a fala de Petri 

(2008),  que na análise a criança precisa de um objeto como suporte concreto para operar com o 

significante. Em outras palavras, é preciso que este objeto sustente a fala desta criança, uma vez 

que o desenvolvimento da cadeia significante ainda não é suficiente para que ela se apóie 

somente na palavra, como faz o adulto. Daí, através do brincar, há a possibilidade da elaboração 

de uma resposta, significante, ao enigma do desejo do Outro. 

Retomando, então, o brincar sob transferência, a autora citada afirma que, após a realização 

do diagnóstico diferencial, bem como quando o sintoma se configura em uma questão para o 

sujeito, o estabelecimento da transferência vem complementar as condições necessárias para dar 

início efetivamente à análise, finalizando a etapa das entrevistas preliminares. 

  Na clínica de adultos, esse momento é em geral selado com a indicação do divã, o que 

facilita ao sujeito ater-se a seu próprio discurso. No entanto, inversamente a função do divã para 

o adulto, estão os desenhos e as brincadeiras para a criança. Tais atividades sustentadas pelo 

campo da visibilidade poderiam levar ao aumento do imaginário, compondo uma gama de 

objetos que poderão dar suporte a fala da criança. (PETRI, 2008). 

De acordo com Werlang (2003), é na situação do brinquedo que a criança busca relacionar-

se com o real, e vai experimentando ao seu modo, procurando construir e recriar essa realidade. 

Pode-se pensar a partir desta afirmação que, embora falte um discurso verbal à criança - que lhe 

possibilite falar das suas questões e conflitos na análise - a brincadeira pode vir a fazer esta 

função. 

Melaine Klein traz uma excelente contribuição acerca do brincar. Como afirma Werlang 

(2003, p.97), ao dizer que Klein, no manejo com crianças, “colocou o brinquedo num lugar de 

destaque na luta contra a angústia [...].” Para Klein (1997), a relação da criança com a realidade 

mostra-se ainda fraca, podendo parecer que não há nada que a induza a se submeter à uma 

análise, uma vez que, de modo geral, ela não se sente doente, nem tampouco pode dar as 

associações de fala em um grau suficiente, estas que são o principal instrumento de um 

tratamento analítico de adultos. 

No entanto, mesmo que a criança não se veja ou se sinta doente e ainda não compreenda 

que necessite de uma análise, Klein (1997) afirma que a criança pode apresentar, sim, grandes 
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desapontamentos, tendo a autora realizado esta conclusão após várias análises que fez de crianças 

pequenas. Neste sentido, é válido salientar a contribuição desta autora quando diz:  

 

[...] Pois o brincar é o meio mais importante de expressão da criança. Se 

utilizarmos a técnica do brincar, logo descobriremos que a criança traz 

tantas associações aos elementos separados da sua brincadeira quanto os 

adultos com os elementos separados de seus sonhos. Esses elementos 

separados do brincar são indicações para o observador experiente; e, 

enquanto brinca, a criança também conversa e diz toda a sorte de coisas, 

que tem o valor de genuínas associações (KLEIN, 1997,p.28) . 

 

O psicanalista Winnicott também identificou, com bastante propriedade, o brincar como a 

melhor forma de expressão da criança. De acordo com Franco (2003), este psicanalista 

considerou o brincar como um objeto de estudo e algo a ser visto em sua potencialidade própria. 

Cabe notar, entretanto, que o brincar analisado por Winnicott tem um lugar e um tempo, 

sendo que, para ele, “o espaço que o brincar ocupa não fica dentro, nem tampouco fora da 

subjetividade, fica na fronteira9.”, assim como, também ressalta que “o brincar é universal, 

saudável e de todo desejável, inclusive na sessão de análise.” (Franco, 2003, p. 47). 

A partir do que já fora mencionado, sobre a importância do vínculo de transferência na 

análise entre o paciente e o seu analista, é certo que, uma vez estabelecido este vínculo, torna-se 

mais fácil para a criança expressar sua linguagem através do brincar. Ao analista cabe intervir no 

momento em que se manifestem seus sintomas e ajudar a criança a lidar com os seus conflitos 

internos, buscando fazê-la conseguir entender algumas coisas que a deixam confusa e a 

possibilitando modificar as atitudes com relação às suas próprias questões. Neste sentido, faz-se 

importante citar a afirmação de Winnicott (1982, p. 164): 

 

Uma criança brincando pode querer tentar mostrar pelo menos, uma 

parte tanto do interior como do exterior a pessoas escolhidas no meio 

ambiente. A brincadeira pode pretender “ser uma prova de fraqueza e 

probidade sobre a própria pessoa” [...].  

 

Consoante aos escritos aqui citados, advindos da idéia de diferentes autores, a psicanalista 

Aberastury (1992), também se interessou pelo significado, bem como a teoria psicanalítica do 

brinquedo. A autora pôde identificar na sua clínica o aparecimento das situações traumáticas no 

                                                 
9 Quando Winnicott diz que o brincar está na fronteira, não estando nem dentro nem fora, sustenta-se num conceito 
por ele mesmo criado e denominado de “objeto transicional”. Este representa a primeira posse da criança e tem um 
caráter de intermediação, entre seu mundo interno e externo (MOURA, 2008). 
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brinquedo, a partir do seu trabalho diário com crianças, afirmando que “o brinquedo é 

substituível e permite que a criança repita, à vontade, situações prazenteiras e dolorosas que, 

entretanto, ela por si mesma não pode reproduzir no mundo real.” (1992, p. 15). 

No entanto, cabe ressaltar que o ponto de vista colocado por esta psicanalista permite 

visualizar a brincadeira como um modo de expressão dos conflitos, assim como das situações de 

alegria que uma criança vivencia. O brincar, assim, consiste no modo que a criança obtém para 

comunicar sobre as suas emoções. Neste sentido a autora destaca: 

    

Ao brincar, a criança desloca para o exterior seus medos, angústias e 

problemas internos, dominando-os por meio da ação. Repete no 

brinquedo todas as situações excessivas para seu ego fraco e isto lhe 

permite, devido ao domínio sobre os objetos externos a seu alcance, 

tornar ativo aquilo que sofreu passivamente, modificar um final que lhe 

foi penoso, tolerar papéis e situações que seriam proibidas na vida real 

tanto interna como externamente e também repetir à vontade situações 

prazerosas (ABERASTURY, 1992, p. 15-16). 

  

Cabe mais uma vez salientar sobre a diferença trazida por esta psicanalista e por Lacan, já 

que a primeira se atenta para a brincadeira e o segundo, para o brincar, enquanto expressão, 

linguagem. Petri (2008) afirma que, em qualquer análise, o analista deve se atentar no 

deslizamento do significante e não na trama imaginária, exigindo do profissional uma atenção 

redobrada, uma vez que todo o cenário montado pela criança seduz na direção do imaginário. 

Como a criança na análise utiliza-se do brincar como linguagem, além da escuta, o olhar e o 

corpo do analista estão também presentes, para compor o cenário estabelecido pela criança, ou 

seja, o analista também faz parte da brincadeira. Nesta ocasião, há objetos que fazem parte da 

situação analítica, os quais têm o objetivo de favorecer a leitura inconsciente da criança e, deste 

modo, garantem as condições para a análise. O profissional, considerando a especificidade desta 

clínica, deve lembrar que as condições para a análise e a direção do tratamento na psicanálise 

infantil é diferente do adolescente, adultos e idosos. 

Petri (2008) afirma que a criança é um analisante de pleno direito e é por esta razão que 

impõe certas especificidades à clínica que, norteada pelos mesmos eixos teóricos, difere apenas 

quanto às condições para a sua realização, estas referentes à estrutura psíquica, que no caso da 

criança, ainda está em constituição e por esta razão ainda não tem o domínio da linguagem.  

Para a criança, o seu trabalho é o brincar, sendo esta uma atividade que consome seu tempo 

e que de algum modo lhe demanda investimento psíquico. Então, pode-se afirmar que o brincar é 

inevitável para a criança, já que corresponde ao próprio movimento de sua estruturação psíquica 

(PETRI, 2008). 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 27.07.2014 

 

Lara Monic Gomes Simões, Vívian Volkmer Pontes 10 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

Freud fez uma relevante reflexão sobre a função e o mecanismo psicológico da atividade 

lúdica infantil, quando em 1920, em Além do princípio do prazer, interpretou a brincadeira do 

seu neto de 18 meses de idade. A brincadeira realizada por seu neto consistia em lançar e 

recuperar um carretel repetidas vezes, junto a vocalizações que sugerem os significantes partir e 

voltar (fort-da em alemão), sendo esta brincadeira considerada como um jogo de presença e 

ausência do seu objeto amado, que é a mãe. Nesta ocasião, Freud pontuou que a criança repete, 

nas suas brincadeiras, tudo o que na vida possa ter lhe causado profunda impressão e, uma vez 

brincando, a criança torna-se senhora da situação.  

Esse jogo do carretel representa o momento crucial na estruturação psíquica da criança, 

enquanto sujeito do inconsciente. Neste sentido, Lacan destaca no jogo o momento em que a 

criança nasce para a linguagem, sendo a primeira posição lacaniana sobre o brincar na criança, 

compreendendo a repetição significante. (VIDAL, ano X). 

Considerando que o ser humano nasce numa condição de desamparo e, enquanto criança, 

depende totalmente do Outro - representado pela mãe – para tornar-se um sujeito de linguagem, é 

importante destacar que, conforme Vidal (ano X, p.47), “Quando o neto de Freud brinca de 

estender o carretel com sua recuperação ulterior, algo operou-se nele, para passar de sua posição 

de objeto dependente e se aventurar no domínio da perda do objeto, imaginá-lo como faltante.” 

 

Em outros termos, Lacan faz a seguinte leitura: 

Se o pequeno sujeito pode exercita-se neste jogo do fort-da, é 

justamente que ele não se exercita de modo algum, pois 

nenhum sujeito pode apreender esta articulação radical. Ele se 

exercita com a ajuda de um carretelzinho, quer dizer, com o 

objeto a10. A função de exercício com este objeto se refere a 

uma alienação, e não a qualquer suposto domínio, do qual mal 

se vê o que o aumentaria numa repetição indefinida, ao passo 

que a repetição indefinida de que se trata manifesta às claras a 

vacilação radical do sujeito. (LACAN, 1964, p. 226 apud 

PETRI, 2008, p. 123) 

  

A partir desta colocação, pode-se compreender, segundo a autora, que a psicanálise 

lacaniana considera que a criança precisa de um objeto que seja um suporte concreto para operar 

com o significante, objeto este denominado como objeto a- objeto causa de desejo -, e que, desta 

forma, sustente a sua própria linguagem. Ou seja, o brinquedo tido como um objeto representa no 

                                                 
10 “Termo introduzido por Jacques Lacan, em 1960, para designar o objeto desejado pelo sujeito e que se furta a ele a 
ponto de ser não representável, ou de se tornar um ‘resto’ não simbolizável” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 565). 
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brincar o que quer dizer a criança sobre si, ressaltando que a cadeia significante ainda não é 

suficiente, para a mesma se apoiar apenas na palavra. 

Confirmando a ideia de Petri, a autora Vidal (ano X), destaca que Lacan concede outra 

dimensão ao brincar, com a teorização do objeto a, que se perde na repetição, considerando o que 

se repete na análise. No seminário XI Os quatro conceitos fundamentais da análise (1979), 

Lacan afirma que a repetição de saída da mãe da criança, causa uma divisão nesta, podendo isto 

ser superado pelo jogo alternativo fort-da, sendo o jogo a maneira da criança se expressar. 

Desse modo, a partir de tais pressupostos e da compreensão obtida sobre a especificidade 

do manejo no atendimento de crianças, em que o desafio é escutar o inconsciente da criança 

quando esta se põe a falar por meio do brincar, importa o analista buscar entender que este tipo 

de paciente não possui um domínio da linguagem que possa ser capaz de transmitir suas 

questões, sendo o brincar o meio de comunicação entre ambos, durante a análise.  

 

Análise do caso 

 

Síntese do caso  

Pedro, uma criança de seis anos de idade, que foi atendido no serviço de psicologia do 

Instituto de Saúde (IMAS), do Centro Universitário Jorge Amado, desde março do presente ano. 

A busca pelo atendimento foi por iniciativa da sua avó materna, quem o acompanhou no dia da 

triagem.  

No primeiro atendimento, foi realizada uma entrevista com a mãe de Pedro, que será aqui 

denominada de Laura. Ela chegou acompanhada pelo filho e pela avó materna dele. No momento 

da entrevista, quando a questionei sobre o motivo de estarem ali, ela me respondeu: “Porque 

Pedro dorme o tempo todo, desde que ele tinha quatro anos e meio de idade”. Ela ressaltou que 

Pedro também dormia na escola, chegando a se deitar no chão. 

No seu relato, disse que ficou bastante preocupada quando este comportamento começou a 

acontecer, levando o filho a vários médicos, incluindo um neuropsicólogo. No entanto, após uma 

bateria de exames neurológicos, os resultados foram todos normais, não encontrando para o sono 

excessivo apresentado pela criança uma causa orgânica.  

Outra queixa materna consistiu no aparente esquecimento do filho do próprio nome, das 

letras do alfabeto e dos números, sendo que Pedro já havia sido alfabetizado. Ao questioná-la 

sobre o pai de Pedro – Tomaz – ela, então, explica que a criança começou a dormir assim, 

quando eles, os pais, se separaram. Conforme suas palavras: “Acho que este sono tem a ver com 

a nossa separação.” Em seguida, Laura traz um relato de uma experiência que Pedro vivenciou 

com a tia paterna. Esta última chamou Pedro, certa vez, em um quarto, na casa da sua avó paterna 
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e lhe disse: “Este quarto agora vai ser do seu pai e ele vai dormir aqui com várias mulheres.” 

Laura afirma que foi a partir deste episódio que o sono de Pedro se intensificou, acrescentando 

que, ao mesmo tempo, ele passou a ter uma aversão ao pai e ao irmão mais novo.   

A mãe relatou, ainda, que Pedro ficou um ano sem estudar e que a sua rotina se resumia 

apenas a ficar em casa, “comendo e dormindo”, ressalta. No presente ano, Pedro está estudando, 

mas ele mesmo diz que não gosta da escola atual, que prefere a que estudava anteriormente.  

A princípio, foram realizadas duas entrevistas preliminares com a mãe de Pedro e uma 

entrevista com ambos os pais. Nestas, foi possível escutar sobre a queixa parental, sendo também 

um momento no qual os pais puderam falar sobre a história de Pedro: o momento da gravidez, o 

desejo de tê-lo como filho, a escolha do nome, da educação dada a Pedro, bem como do 

desempenho dele na escola. 

Laura diz que Pedro sempre foi uma criança muito amada, embora a gravidez não tenha 

sido planejada e tenha sido de risco. Segundo ela: “houve a necessidade de uso de medicamentos 

para segurar o bebê na minha barriga.” Relata que a escolha do nome da criança se deu por parte 

dela e de uma prima de Pedro. O pai, ao falar dos impostos limites ao filho, diz que direciona esta 

responsabilidade para a mãe, procurando não ser “grosso” com Pedro. Ambos relatam que, na 

escola, os colegas de Pedro batem nele e o perturbam com apelidos. Os pais dizem que já 

procuraram diversas vezes resolver esta situação na escola, conversando com a professora e 

diretora, mas nada mudou. 

Os pais relataram que a atividade escolar para ser realizada em casa é acompanhada por 

Laura, pois falta a Tomaz paciência para ensinar ao filho. Segundo Tomaz: “Pedro finge que 

esquece as coisas”. Diz que Pedro não era uma criança assim, ao contrário, “era esperto, 

inteligente, ativo, semelhante ao seu irmão mais novo, e que foi incrível este sono. Sempre que 

ele escuta um ‘não’, ele dorme no automático.”  

Quando questionei aos pais qual poderia ser a relação entre o sono excessivo e o 

esquecimento de Pedro, eles explicaram que ambos começaram a ocorrer depois que eles se 

separaram. Laura disse que depois desta época, Pedro passou a pintar de preto todos os desenhos 

que fazia da família, ficou agressivo com o pai e passou a dormir o tempo inteiro.  

Questionei se a criança sabia alguma coisa a respeito da separação deles, e Laura responde 

que nunca disse nada, entretanto, Tomaz salienta: “Mas a sua mãe fez questão de contar. Ela 

sempre tenta me colocar contra ele (Pedro).” 

Passadas as entrevistas preliminares, iniciei as sessões de atendimento com Pedro, 

momento que foi acordado com ele sobre o sigilo das sessões. A partir de então, Pedro começa a 

falar dele e por ele, representando a sua fala através do brincar, atividade que possibilitou a Pedro 

demonstrar o seu sintoma, assim como a sua queixa. Algumas desas sessões serão descritas em 

síntese, bem como analisadas a seguir. 
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Síntese das sessões: como Pedro brincou 

 

Nas primeiras sessões de atendimento, momento que está se estabelecendo a transferência, 

Pedro escolheu para brincar diferentes brinquedos como uma bola de futebol, cartas de jogos, 

dominó e bolas de gude, como também utilizou o quadro para fazer alguns desenhos. 

A partir da terceira sessão de análise, Pedro escolhe o jogo do “Banco Imobiliário”. Ele 

começou jogando e na sua primeira tentativa, ao caminhar no tabuleiro, “cai na prisão”. Cair na 

prisão foi algo que se repetiu em todas as ocasiões que ele brincou com este jogo. Em todas as 

vezes, Pedro demonstrou um desconforto, e procurou de diversas formas sair da prisão. Quando 

eu caí na prisão, Pedro me disse: “Perdeu!”. “Perdeu o que?”, perguntei. Daí ele responde: “Caiu 

na prisão”. Em outro momento, se referindo ainda à prisão ele me pergunta: “Será que você vai 

cair numa emboscada? Pois, eu caí num emboscada.” 

Em suas tentativas de sair da prisão, quando não conseguiu acertar os dados nos mesmos 

valores (sendo esta a regra do manual para jogador sair da prisão nas três tentativas que joga o 

dado), ele ficou nervoso e na primeira vez decidiu burlar o jogo, virando intencionalmente os 

dados nos valores iguais. Nas outras vezes, quando fez as três tentativas e não conseguiu os 

valores iguais, sabendo que não poderia mais burlar o jogo, optou por pagar para sair da mesma. 

Em outro momento, quando Pedro “caiu na prisão”, ele me diz ter pavor da mesma, pois “lá tem 

ladrão e arma”. 

A partir da décima segunda sessão, no momento de iniciar e terminar a mesma, algo me 

chamou a atenção: Pedro começou a deitar a sua cabeça em um piano em formato de elefante, 

que tocava canções de ninar. Na supervisão do caso foi levantada uma hipótese sobre a história 

do animal elefante. Algumas pesquisas revelam que este animal possui uma excelente memória, 

sendo capaz de se lembrar, após anos de vida, qual foi o local do seu nascimento. Me chama a 

atenção, Pedro repetir nas sessões o contato com este animal. 

A partir de então, ele não escolheu mais brincar com o jogo “Banco Imobiliário”, 

escolhendo em todas as sessões posteriores o “Jogo da memória.” Neste jogo, todas as vezes, 

Pedro demonstrou ter uma excelente memória, em contradição à queixa trazida por seus pais, de 

que ele havia esquecido as letras do alfabeto, os números e a escrita do próprio nome.  

Ao repetir o jogo nas sessões, ele demonstrou ter uma excelente memorização das peças, 

acertando em todas as vezes que jogamos o maior número de duplas dos animais, que estavam 

desenhados nas cartas do jogo. Quando Pedro se dirigiu ao armário da sala de atendimento para 

pegar este jogo, ele me disse: “Vamos brincar com este, pois sou mais esperto que você.” Ou 

“Vamos brincar com o da memória, pois é o que gosto mais.” 
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Intervenções realizadas durante as sessões 

 

As intervenções se deram a partir do que chamou a atenção durante as sessões de análise. O 

que denomino aqui como “chamou atenção” é o que Lacan designou como significante. Diante 

da forma do brincar de Pedro, tem-se a hipótese de que ele demonstrou dizer algo sobre a sua 

história, algo este que pode estar lhe causando angústia, sendo da ordem do insuportável para ele. 

É importante dizer que, na clínica de crianças, as intervenções se dão a partir de levantamento de 

hipóteses, enquanto que na do adulto, se dão a partir da repetição do significante em palavras. 

No jogo do “Banco Imobiliário”, quando Pedro, ao cair na prisão, disse: “Estou numa 

emboscada!”, como uma forma de intervenção, eu o questionei: “Emboscada? Como?”. Neste 

momento, ele não responde e começa a bocejar, evidenciando-se a queixa trazida pela mãe 

referente ao sono. Como hipótese, pude verificar que, esta prisão, que tanto inquieta Pedro, pode 

estar relacionada com a fala da sua mãe quando, durante a entrevista preliminar, relatou que 

utilizou um medicamento em toda a gestação de Pedro, “ para segurar a criança no útero”.  

Ao intervir na repetição de Pedro, referente ao ato de deitar a cabeça no piano e de colocar 

para tocar as músicas de ninar, eu questionei-o, se ele sabia que músicas eram aquelas. Ele então 

me disse que não. Logo, digo que o que canta aquele elefante são músicas de ninar. Perguntei se 

ele sabia para quem são cantadas as músicas de ninar e ele me disse: “Para bebezinhos 

pequenos.”. Então eu pergunto: “Quando você era pequeno, alguém cantou estas músicas para 

você?”. E ele responde: “Não lembro.”  

Em relação ao “Jogo da memória”, as intervenções se deram com o intuito de evidenciar 

para Pedro o que há de contradição, no que é dito por seus pais, em relação ao seu esquecimento 

e de como era seu desempenho (ótimo) durante o jogo. Assim, quando ele acertava as duplas, eu 

disse algumas vezes para ele: “Engraçado, me disseram que você esqueceu as letras do alfabeto e 

os números. Aqui você não esquece. Ao contrário, aqui você demonstra ter uma excelente 

memória.”. 

Após estas intervenções, Pedro, começava sempre a cochilar. Numa das vezes, ele  me 

respondeu: “Eu esqueci as letras cursivas. Na escola que estou não ensina estas letras.” Pedro diz 

que aprendeu as letras cursivas na escola anterior, onde ele estudava antes dos pais se separarem. 

Ele também me disse que, quando esqueceu estas letras, foi quando ficou “sem escola”. 

Perguntei a ele o motivo de ter ficado “sem escola” e ele me respondeu que não sabe, que é para 

eu perguntar a sua mãe. 

Vale lembrar que Laura, na entrevista preliminar, relatou que quando o sono excessivo de 

Pedro iniciou o período da sua separação com Tomaz, a criança saiu da escola, pois passou a 
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dormir nesta também. Na ocasião, pude me fazer a seguinte questão: “O que Pedro não que se 

lembrar desta época de separação e acha como saída dormir?”  

Nas vezes em que eu disse a ele que o espaço da análise era um lugar que ele poderia 

lembrar e que poderia demonstrar a sua boa memória, Pedro boceja e me diz “Queria ter dormido 

mais hoje. Estou com sono.” Então disse a ele que, caso ficasse dormindo mais, não iria para a 

sua análise. Então, ele me respondeu: “Quero ir para casa dormir. Vamos tia, abra a porta.” 

Pedro demonstrava entender que naquele espaço ele não podia dormir, bem como 

demonstrava saber que ali ele poderia lembrar da sua história, daquilo que lhe traz angústia, 

inquietação, ou até mesmo dor. No entanto foi possível perceber que ainda existia algo que Pedro 

não conseguia ou podia lembrar, algo que diz respeito a sua história e por isso ele apresentava 

cochilos ao ser questionado da sua excelente memória, ou até mesmo, solicitava finalizar a sessão 

para ir pra casa dormir. 

Vale ressaltar que a análise do caso relatado ainda está em construção, e que o que foi aqui 

apresentado, refere-se a um recorte feito do processo terapêutico ainda em andamento. Os 

atendimentos com Pedro ainda estão sendo realizados, não havendo uma previsão de alta para o 

paciente. 

No entanto, durante este, percurso houve um relato de uma de suas cuidadoras, a avó 

materna -  que algumas vezes leva Pedro aos atendimentos - de que ele melhorou bastante em 

relação ao desempenho escolar e que os desenhos feitos em sala de aula, que antes Pedro pintava 

de preto, já estão sendo coloridos. Ela relata também que o sono de Pedro diminuiu durante o dia 

e que ele tem demonstrado ser uma criança mais ativa e decidida. 

 

Considerações finais 

 

Muitas foram e são as dificuldades na condução deste caso. A cada sessão, repete-se a 

questão: “O que Pedro não quer lembrar?”, já que no seu brincar, se repete o “Jogo da Memória”, 

em que ele demonstra ter uma excelente memorização das peças. É possível concluir que a partir 

deste jogo, Pedro queria me dizer alguma coisa, algo que ainda não pode ser dito em palavras. 

A separação dos seus pais me fez levantar a hipótese de que algo aconteceu naquele 

momento e que Pedro não conseguiu suportar, encontrando como saída o “dormir”. Foi nesta 

ocasião que ele ficou sem estudar e apesar de já alfabetizado, esqueceu as letras do alfabeto, os 

números e parte do seu próprio nome. 

O que, deste momento da separação dos pais, Pedro não quer, não consegue ou não suporta 

lembrar? Até então, não pude responder a esta pergunta, no entanto é esta que me dá a direção 

para conduzir o caso de Pedro e direcionar o seu tratamento no sentido da cura. 
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Petri (2008) cita Freud em seu estudo, quando diz que o mesmo em, 1907, comparou a 

brincadeira da criança com a criação literária. Nesta ocasião, Freud relata que quando brinca, a 

criança se comporta como um escritor criativo, criando seu mundo próprio, podendo vir a 

reajustar os elementos do seu mundo, de uma maneira que lhe agrade, e acrescento, que lhe 

possibilite falar. 

No decorrer das sessões, Pedro tem dito da sua história de vida para mim, através do 

brincar. No meu exercício, tenho buscado fazer a leitura desta história e intervir onde exista a 

possibilidade de um reposicionamento de Pedro, naquilo que ele demonstra como angústia. 

Ao repetir jogos e utilizar objetos que falem do seu sintoma, como o elefante que toca 

canções de ninar, Pedro confirma o que é dito na literatura e que foi trazido aqui, de que o brincar 

é um instrumento de linguagem.  

Como citado anteriormente, o brincar se coloca como linguagem, pois a criança ainda está 

com a sua estrutura em constituição e desta forma não organiza o seu dito em palavras. O que 

pude perceber desta experiência com o caso de Pedro, foi o mesmo do que Petri (2008, p. 124) 

afirmou em seu estudo, de que “O brincar é inevitável para a criança, uma vez que corresponde 

ao próprio movimento de sua estruturação psíquica [...].” 

Ainda não me permito concluir este caso, já que percebo a necessidade de escutar Pedro em 

outras sessões, assim como, ainda não existe previsão de alta. Pedro já está na direção da sua cura 

tendo como dispositivo para isto, o brincar, mas ainda há na análise, um caminho a ser percorrido 

por ele. 
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