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RESUMO 

 

O presente estudo pretende compreender a importância do brincar na clínica como elemento 

facilitador da expressão dos sentimentos da criança.  Inicialmente iremos contextualizar como o 

brincar é inserido na clínica psicanalítica como também as principais contribuições teóricas. Diante 

do proposto foi oportuno discutir e refletir a respeito dos desafios e questionamentos que envolvem 

o trabalho lúdico para aperfeiçoá-lo. O conteúdo do trabalho foi analisado e tratado conforme 

perspectiva psicanalítica no trabalho infantil. 

 

Palavras chave: brincar, criança, psicanálise infantil, atividade lúdica 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho surgiu como interesse pessoal em compreender o significado e a função 

que atividade lúdica propicia por meio do brincar na clínica psicanalítica infantil. Com a finalidade 

de obter uma melhor compreensão da temática aqui proposta é indispensável conhecer mesmo de 

forma breve o pensamento de alguns autores que inseriram o lúdico no setting terapêutico.  
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Os pioneiros a inserir o lúdico na clínica psicanalítica foram; Hermine Von Hug-Helmuth, 

Anna Freud, Melanie Klein, e Winnicott. Esses autores conseguem obter por meio de suas obras 

um contingente considerável de informações que juntas transmitem ao leitor um panorama baseado 

no atendimento clínico a criança. As obras trazem de forma clara o ponto de vista de cada autor, e 

a importância da ferramenta lúdica no processo de terapia com criança, além disso, seus objetivos, 

perspectiva de intervenção e mudança, participação dos pais no processo terapêutico e a introdução 

da brincadeira como mediadora do processo transformador. Com a finalidade de obter uma melhor 

compreensão da temática aqui sugerida é indispensável conhecer mesmo de forma breve como essa 

proposta é inserida na clínica psicanalítica.  

 Em 1920, que Hermine Von Hug-Helmut expõe suas idéias sobre o tratamento psicanalítico 

infantil, afirmando que a psicanálise poderia ser perigosa à criança, pelo poder de mobilizar o 

recalque, fortalecendo suas disposições impulsivas. O trabalho que o mesmo realizou teve forte 

influência educativa. Para Anna Freud (1926), o papel do analista de crianças também ocupava um 

papel ativamente pedagógico, não considerando a transferência como conteúdo importante da 

relação. 

A psicanálise infantil teve seu início a partir do método lúdico de Melanie Klein, na análise 

de crianças muito pequenas. Essas experiências colaboraram para formulação e fundamentação de 

sua teoria sobre os estágios primitivos do desenvolvimento infantil. Ela ainda observou que o 

brincar é o meio natural em que a criança representa e elaborar seus conflitos e fantasias 

inconscientes. Winnicott (1971) em seu livro “O Brincar e a Realidade”, enfoca o espaço da 

relação paciente-terapeuta como fenômeno transicional. O lugar de origem do fenômeno 

transicional é o espaço potencial entre o bebê e a mãe. A partir das experiências vividas entre 

ambos, de como ocorreu essa relação, é que os fenômenos transicionais, bem como os prováveis 

objetos transicionais, irão ocupar esse espaço. O brinquedo, sob forma de objeto transicional é a 

via de passagem do estado de fusão com a mãe, ao estado de relação com o outro (a mãe é percebida 

como separada do bebê) Winnicott (op.cit.). A partir de conceitos psicanalíticos, o estudo do 

brincar, é fundamental para a compreensão da psicoterapia aplicada à criança e seu 

desenvolvimento. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Compreender o significado e a função do lúdico na clínica psicanalítica infantil. 
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2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar as possibilidades de intervenção por meio do lúdico. 

  Constatar a relevância do lúdico para a constituição da criança.  

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1Participantes 

Participou desse estudo a autora do trabalho.  

 

3.2 Materiais 

Livros, artigos, e discussões suscitadas no fórum virtual como clube de revista do ciclo de 

bebês.  

 

3.3 Análise dos Dados 

O conteúdo foi tratado conforme perspectiva psicanalítica infantil.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante seu desenvolvimento, a criança passa por um processo de adaptação, devido às 

exigências do meio em que vive, tentando adequar-se às pressões ambientais. Esse processo exige 

da criança esforço, que consequentemente gera conflitos próprios dessa fase, assim, cada etapa tem 

sua problemática específica oriundas do desenvolvimento. A criança vai gradativamente deixando 

“o princípio do prazer” e aprendendo a considerar a realidade sociocultural, postergando a 

satisfação imediata dos impulsos agressivos e amorosos. No interjogo das forças, o brinquedo tem 

uma função importante na vida da criança, desde primórdios do seu desenvolvimento. “A 

importância do brincar é sempre a precariedade do interjogo entre a realidade psíquica pessoal e a 

experiência de controle de objetos reais (Winnicott, 1975, p71) ”. 

Sigmund Freud não relatou a análise de crianças, apesar de trazer o caso do pequeno Hans, 

também não fez alusão ao uso do jogo no tratamento, ou seja, na técnica psicoterapia infantil. Mas 

em 1920, após observar seu neto de 18 meses de idade, descreve em “Além do Princípio do Prazer” 

a dinâmica da brincadeira. No relato deste autor o menino tinha o costume de atirar objetos para 
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um canto, em seguida, emitia um som, mostrando-se interessado. O jogo consistia em atirar longe 

os brinquedos, podendo significar um ir embora junto com eles. A descrição sobre a brincadeira 

de desaparecer e aparecer, também conhecida como fort-da, é confirmada através da observação 

de Freud (1920, p. 26):  

“O menino tinha um carretel de madeira com um pedaço de cordão amarrado em volta 

dele. Nunca lhe ocorrera a puxá-lo pelo chão atrás de si, por exemplo, e brincar com o 

carretel como se fosse um carro. O que ele fazia, era segurar o carretel pelo cordão e com 

muita perícia arremessá-lo por sobre a borda de sua caminha encortinada, de maneira que 

aquele desaparecia por entre as cortinas, ao mesmo tempo em que o menino preferia seu 

expressivo ó. Puxava então o carretel para fora da cama novamente, por meio do cordão, 

e saudava o seu reaparecimento com um alegre “da”. 

 

Por meio desse jogo, a criança vai externar suas angustias, medos e raiva dominando-os 

através da ação. Ao atirar o objeto para longe, emite em um tom de alegria um som que tanto a 

mãe como observador interpretam como a palavra fort que significa (longe) que logo se transforma 

em jogo, o bebê se satisfaz em solicitar ao adulto que lhe devolva o objeto que lançou longe, mas 

também elabora o que sentiu como traumático. O jogo lúdico do bebê com os adultos fica evidente 

quando utiliza o carretel amarrado a um barbante, preso em sua mão, para ele é algo prazeroso, 

principalmente quando faz voltar, dizendo da, depois de ter jogado longe dizendo fort.  

Deste modo, ele desloca para o brinquedo a relação de partida e chegada de sua mãe, com 

efeito, repete e reelabora o evento traumático. A brincadeira vai ficando mais rica e aos poucos 

com significados complexos, ou seja, conforme a criança se desenvolve. A função do brinquedo é 

proporcionar à criança que ela transforme a passividade em atividade, transferindo a experiência 

desagradável para a brincadeira, reproduzindo ou modificando a situação, elaborando-a em sua 

mente. Freud (op. cit.) afirma que o trabalho do analista não é educativo (de controle e supressão 

dos instintos) e sim, de permitir aos pensamentos inconscientes se tornarem conscientes. 

Usando os pressupostos da psicanálise, Melanie Klein fez seu primeiro atendimento com uma 

criança de 5anos e meio de idade, em 1920. O tratamento era realizado na casa dele com os 

brinquedos que ele tinha.  Klein percebeu que conseguira interpretar as ansiedades e fantasias do 

menino por meio do brinquedo. Ao longo dos atendimentos, foi compreendendo que as crianças 

são capazes de uma neurose transferencial. Em 1925 tratou Rita, de dois anos e nove meses, 

novamente na casa da paciente e ali percebeu a existência da transferência negativa, concluindo 

que a análise da criança deveria ser no consultório e com uma sala de brinquedos adequada, pois 

só assim a transferência poderia ocorrer. Em 1932, ela notou que a criança expressava suas 

fantasias, desejos e experiências simbolicamente no brinquedo e acentuou a importância da caixa 

de brinquedos. Melanie Klein via o brincar como alocução e destinado ao analista, pressupondo 
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diferentes níveis de simbolização conforme idade, nível de funcionamento mental, quantidade e 

qualidade das angústias da criança.  

No entanto, quem inseriu no setting analítico uso da caixa de brinquedo foi Aberastury 1992, 

quem defendeu que a caixa representa o mundo interno da criança, o mundo não verbal, reprimindo 

os aspectos inconscientes e as relações com seus objetos. Segundo Aberastury (op.cit.) o uso da 

caixa privilegiando o jogo e o brinquedo torna-se fundamental na clínica infantil, diferente do 

discurso verbal em que o sujeito tem a possibilidade de mudar o seu discurso através das defesas 

que se organizam, para impedir que venha à tona algo que traga sofrimento. Aberastury (op.cit.) 

para este autor o material padrão para uma criança é composto por cubos, massa de modelar, 

barbante, carros, copinhos, pratinhos, talheres, apontador, lápis, papel, lápis de cor, borracha, cola, 

alguns bonecos pequenos. Sempre se pode incluir na caixa algum material que os pais disseram 

que a criança gosta. 

Se fornecermos brinquedos de difícil manejo e a criança compreender que deverá saber usá-

los, propiciaremos frustração e dor pela incapacidade de poder usá-los (Aberastury, 1992). A 

criança não necessita de muitos brinquedos e sim de espaço suficiente para se sentir livre e fazer 

do brinquedo o uso que quiser, pois como Winnicott (1975) disse, todo brinquedo que leva à 

exaustão física perde a capacidade simbólica. “É no brincar e, talvez, apenas no brincar, que a 

criança ou o adulto fruem sua liberdade de criação Winnicott (op.cit.) ”.  

É no brincar que a criança se relaciona e se constitui como sujeito capaz de se vincular. E 

isso acontece na transferência, na medida em que o analista é o representante dos objetos primários 

infantis e no brinquedo, através da caixa, cujos conteúdos adquirem as representações dos anseios, 

medos e desejos inconscientes da criança. “A psicoterapia se efetua na sobreposição de duas áreas 

do brincar, a do paciente e a do terapeuta. A psicoterapia trata de duas pessoas que brincam juntas. 

“Em consequência, onde o brincar não é possível, o trabalho efetuado pelo terapeuta é dirigido 

então no sentido de trazer o paciente de um estado em que não é capaz de brincar para um estado 

em que o é”, Winnicott (op.cit.).  

Além disso, ocorre o, complexo de Édipo e, aparecem brinquedos que denotam rivalidade, 

armas, conflitos (desejos de penetração, agressão aos pais...). O jogo espontâneo (sem regras 

impostas) permite que a criança utilize recursos próprios, e seu modo de subjetivação, da 

organização do seu papel. O analista deve evitar a introdução de suas próprias fantasias e 

personagens, ou seja, deve participar da história criada pelo paciente. Para Aberastury (op.cit.)  se 

o adulto interrompe o jogo da criança ele perturba o desenvolvimento da experiência que a criança 

realiza. Os jogos e sua organização tentam prevenir o aspecto assustador do brincar. Não se deve 

ingressar no brinquedo da criança, pois isso pode inibi-la, deve deixá-la convidar para brincar 

Winnicott (op.cit.). Ressaltamos que é necessário que o paciente vivencie as experiências para 

poderem fazer sentido, e por isso o terapeuta deve entrar no jogo da criança, muitas vezes 
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representando aquilo que ela sente, sendo porta voz dela. É imprescindível que o analista utilize a 

linguagem adequada ao paciente, ou seja, a faixa etária específica somada ao seu modo de ser e de 

interpretar. O analista deve cuidar com as interpretações para não interromper a brincadeira da 

criança, portanto inibir a sua criatividade. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com que foi exposto até aqui, é essencial refletir a respeito da importância do 

brincar na clínica, visto que, enquanto estagiária ajudou a compreender e trabalhar de forma 

diferenciada os conteúdos que vão se apresentar ao longo da prática, mais especificamente na 

clínica.  Do mesmo modo, contribuiu para pensar qual a postura desse profissional diante da 

atividade lúdica.  

Também considerar, os elementos social, econômico e cultural de cada criança, e como eles 

repercutem na dinâmica do mesmo, buscando compreender a história destes. Cabe ao profissional 

de psicologia se posicionar como facilitador e estar atento, pois a sua escuta diferenciada 

possibilitará uma visão mais ampla do sujeito e da sua história.    

O brincar é o meio natural de auto expressão da criança, a oportunidade de se libertar de seus 

sentimentos e problemas através do brinquedo. Além de ser uma oportunidade de expandir seus 

sentimentos acumulados de tensão, frustração, insegurança, agressividade, medo, espanto e 

confusão. Em outras palavras, é um meio pelo qual o terapeuta tem acesso ao universo da criança, 

e entendê-la melhor. 

 Ressaltamos que a proposta de intervenção do profissional vai se adequar a demanda de cada 

caso, isso vai sendo percebido durante os atendimentos e a partir do que é comunicado pela criança 

no brincar. Por meio desse estudo também foi possível perceber que o psicólogo precisa assumir 

uma postura diferente dos outros adultos com os quais a criança convive, mostrando-se permissivo 

e acolhedor, não dando ordens e não apressando a criança, sendo impaciente, criar um ambiente 

que facilite a expressão dos sentimentos da criança. Portanto o uso do lúdico na clínica infantil é 

desafiador, no entanto muito rico e promissor.  
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