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RESUMO 

 

SOUZA, Priscila Rocha de. A hiperatividade e o brincar: uma experiência clínica 

fundamentada na teoria de D. W. Winnicott. 2011. 103 p. Dissertação (Mestrado em 

Psicologia Clínica)  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

Esta dissertação enfoca a relação de uma criança hiperativa com o brincar. Examina, numa 

perspectiva psicanalítica, principalmente winnicottiana, as questões emocionais relacionadas à 

hiperatividade e de que forma o brincar, no contexto terapêutico, pode auxiliar a terapia. A 

investigação é feita por meio de um estudo de caso de um trabalho clínico com uma criança, 

utilizando a técnica psicanalítica, observação e análise de como se manifesta a hiperatividade 

e a dificuldade de concentração dessa criança, no início do trabalho, durante o processo e após 

o término de todos os atendimentos. A perspectiva teórica escolhida é a psicanálise 

winnicottiana, primeiramente para compreensão da hiperatividade, aprofundando os conceitos 

de estados excitados e estados tranquilos. Em relação ao brincar, aborda especialmente os 

conceitos de espaço potencial, fenômenos transicionais, objeto subjetivo e criatividade. A 

pesquisa contribui para ampliar a compreensão do transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade, trazendo novas visões no campo da psicanálise, por meio da contribuição de 

Winnicott. Além disso, desenvolve novas possibilidades de atuação, ao analisar os benefícios 

do brincar em atendimentos com crianças que possuem o transtorno. 

 

Palavras-chaves: Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH); Brincar; 

Psicanálise winnicottiana; Estudo de caso. 



ABSTRACT 

 

SOUZA, Priscila Rocha de. Hyperactivity and play: a clinical experience based on the theory 

of D. W. Winnicott. 2011. 103 p. Dissertation (Master Degree on Clinical Psychology)  

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

This paper focuses on a hyperactive child‟s relationship with play. It examines, in a 

psychoanalytic perspective, especially winnicottian, the emotional issues related to 

hyperactivity and how play in a therapeutic context, may assist the therapy. The research is 

done through a case study of a clinical work with a child, using psychoanalytic technique, 

observation and analysis of how this child‟s hyperactivity and concentration difficulties are 

manifested, at the begining of the treatment, during the process and after termination. The 

theoretical perspective chosen is Winnicott‟s psychoanalytic theory, first for the 

understanding of hyperactivity and then to deepen the concepts of „excited states‟ and „quiet 

states‟. Regarding the play, this paper discusses especially the concepts of potential space, 

transitional phenomena, subjective object and creativity. The research contributes to 

deepening the understanding of attention deficit hyperactivity disorder, bringing new insights 

in the field of psychoanalysis, through Winnicott‟s contributions. It also develops new 

possibilities of action, analyzing the benefits of play in sessions with children who have the 

disorder. 

 

Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD); Play; Winnicottian 

psychoanalysis; Case study. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema desta pesquisa é a compreensão, numa perspectiva psicanalítica, 

principalmente winnicottiana, das questões emocionais relacionadas à hiperatividade, bem 

como da relação entre uma criança hiperativa e o brincar. O meu objetivo é tentar 

compreender se o brincar, dentro do atendimento terapêutico, pode contribuir para o 

desenvolvimento da concentração dessa criança. 

Comecei a pensar sobre o tema deste trabalho quando atendia a uma criança de sete 

anos, no estágio do Curso de Psicopedagogia, no Instituto Sedes Sapientiae. Quando se 

iniciou o atendimento dessa criança, ela já havia sido diagnosticada como hiperativa por uma 

médica neurologista, e, durante os atendimentos, percebi que o menino era extremamente 

agitado e apresentava pouquíssima concentração naquilo que realizava durante os encontros. 

Nos primeiros atendimentos, ele mal se sentava e não conseguia se fixar em nenhuma 

brincadeira. Além disso, caía e batia nos móveis, rasgava os objetos sem querer, por tentar 

abri-los rapidamente, e tinha dificuldades na coordenação motora fina, como recortar e 

desenhar. Ele também apresentava esse comportamento em casa e na escola, o que estava 

prejudicando sua aprendizagem. Porém, chamou-me a atenção o fato de que, apesar dessa sua 

agitação, aos poucos, nos atendimentos, ele começou a se envolver e conseguir se concentrar 

em determinados tipos de jogos, por um período cada vez maior. Os jogos que ele escolhia 

eram aqueles que exigiam concentração, memória, raciocínio lógico e controle motor. 

Interessante pensar que esses jogos eram exatamente os que exigiam dele uma postura oposta 

às suas dificuldades. Além disso, também conseguiu se alfabetizar durante esse período. E é 

com essa criança que realizarei o estudo de caso deste trabalho. 

Outra situação interessante aconteceu em um estágio que realizei no Hospital das 

Clínicas, mais especificamente no Instituto da Criança, no ambulatório de hiperatividade. 
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Esse estágio se constituía em um trabalho de recreação, com jogos com as crianças que 

aguardavam o atendimento médico na sala de espera. A proposta era convidar as crianças para 

jogar em uma sala menor, onde elas ficariam comigo, sem a presença de seus pais. Elas 

apresentavam um comportamento muito diferente nesses dois espaços. Na sala de espera, elas 

ficavam agitadas, corriam e gritavam, mas quando estavam na sala menor, interagiam, se 

concentravam e se envolviam com os jogos. Quando tinham que interromper o jogo, porque 

eram chamadas para a consulta médica, ficavam extremamente frustradas. 

Após essas duas experiências, atendi duas crianças com queixas de hiperatividade, em 

consultório particular de psicoterapia, que também me fizeram imaginar algumas hipóteses. 

Notei que apesar de muitas diferenças entre as crianças, incluindo a criança do estágio, elas 

tinham um ponto em comum nas suas histórias. Elas sofreram de alguma forma uma ruptura, 

perdas ou viveram momentos muito conturbados no início de suas vidas. A criança por mim 

atendida no estágio de psicopedagogia esteve internada numa UTI neonatal por 72 dias, 

quando tinha dois meses de vida, e sofreu duas cirurgias cardíacas nesse período. Recebia a 

visita de seus pais por apenas uma hora diária. O menino de nove anos atendido no 

consultório tinha uma mãe que sofreu uma depressão grave. Segundo a sua mãe e avó, 

tratava-se de uma depressão pós-parto, mas aos poucos, durante a anamnese, foram me 

descrevendo uma depressão que durou até o menino ter oito anos de idade. E a terceira 

criança era um menino que tinha HIV positivo, que perdeu os pais quando tinha mais ou 

menos um ano e meio de idade, por terem AIDS também. É criado pela tia-avó desde então, a 

quem chama de mãe. Ele comentava para a sua tia-avó que queria fingir que não tinha a 

doença. Além disso, a sua postura mostrava que tinha dificuldades em aceitar a sua história 

quando falava, por exemplo, que para ele, a sua tia-avó sempre foi a sua mãe. 

A partir daí, iniciaram-se meus questionamentos, pois ficava instigada em 

compreender o que acontecia quando essas crianças estavam num espaço em que o jogo ou o 
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brincar eram permitidos ou possíveis. Perguntava-me porque na sala de aula elas não 

conseguiam manter a mesma concentração, o que muitas vezes impedia que conseguissem 

aprender. Além disso, algo me fazia pensar que essa capacidade de concentração também 

estivesse relacionada comigo, um adulto emocionalmente disponível e presente para se 

relacionar. 

Justifica-se o estudo com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH)
1
 

pela grande discussão que hoje existe entre pais e profissionais da educação e da saúde. É um 

tema que deve ser mais explorado e, ao mesmo tempo, talvez seja amplamente questionado 

porque suas causas ainda não estão claras e definidas. E também porque existem poucas 

pesquisas sobre o assunto que utilizam a visão psicanalítica, e acredito que essa teoria tem 

muito a contribuir, ampliando ainda mais o conhecimento das questões emocionais 

envolvidas. 

Atualmente são recorrentes os estudos e as produções acadêmicas sobre o déficit de 

atenção e a hiperatividade, sendo muito frequente a discussão do problema nos meios de 

comunicação. Muitas escolas têm discutido o assunto, pois muitos professores não 

reconhecem a diferença entre uma criança agitada, ou até mesmo uma criança criativa, e uma 

criança hiperativa. Ainda há muitas escolas que não sabem como proceder nesse tipo de 

questão. Tal tipo de transtorno é tão conhecido que muitas crianças são encaminhadas pelas 

próprias escolas a psiquiatras, neurologistas, psicólogos e psicopedagogos, com suspeita de 

apresentarem o TDAH, e muitas são diagnosticadas realmente com tal transtorno, chegando a 

ser medicadas. Esse é um dos pontos delicados da questão, pois esse transtorno se insere em 

diversas áreas do conhecimento, como medicina (neurologia, psiquiatria, pediatria), 

psicologia, pedagogia e psicopedagogia, exigindo dos profissionais uma postura 

multidisciplinar para realizar seus trabalhos de forma mais abrangente. 

                                                 
1
 Neste trabalho os termos hiperatividade e TDAH serão tratados como equivalentes. 
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A literatura pouco tem se falado sobre os fatores emocionais envolvidos no TDAH, 

pois a maioria das pesquisas se aprofunda na discussão das possíveis causas, enfatizando as 

causas biológicas, hereditárias ou genéticas. E quando se pensa sobre as formas de tratamento, 

são abordadas as medicações e as terapias comportamentais, com o acréscimo de dicas sobre a 

forma como pais e educadores podem lidar com as crianças que apresentam o transtorno. 

Penso que todas essas pesquisas são de extremo valor para se pensar e atuar com crianças que 

apresentam o TDAH, porém, meus estudos estão mais relacionados à psicanálise, pois 

gostaria de aprofundar a questão trazendo como referência essa teoria. Além disso, existem 

poucas pesquisas sobre esse assunto utilizando essa abordagem. 

Compreendendo mais profundamente as questões emocionais envolvidas nesse 

transtorno, poderiam ser descobertas mais possibilidades de tratamento, antes do uso de 

medicamento. Apesar de o medicamento trazer benefícios no tratamento do TDAH, sabemos 

que seu uso excessivo provoca efeitos colaterais não benéficos para a saúde, principalmente 

de crianças, e quando o medicamento é necessário, até os próprios médicos não esperam que 

ele seja utilizado por muito tempo. Dessa forma, a psicologia poderia contribuir para pensar 

em formas de tratamento que pudessem atingir e compreender mais rapidamente o sofrimento 

da criança que tem esse transtorno, amenizando suas dificuldades. 

Existem muitos estudiosos se dedicando à hiperatividade e esse transtorno está sendo 

cada vez mais conhecido em todos os âmbitos, principalmente no da saúde e da educação. Há 

muitas linhas de compreensão desse fenômeno, como, por exemplo, a de muitos médicos 

neurologistas, que acreditam que as causas sejam orgânicas. Pensam também que se trata de 

um transtorno que terá um diagnóstico mais bem definido e que as suas causas serão 

descobertas por meio de exames neurológicos. Normalmente, os médicos não acreditam que 

os fatores psicológicos ou emocionais possam estar relacionados às causas da hiperatividade, 
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mas veem esses aspectos como importantes, devendo ser considerados durante o tratamento. 

Mas para os médicos, geralmente o principal tratamento é o medicamentoso. 

A hiperatividade tem sido estudada há alguns anos e durante sua história não só os 

conceitos, mas a própria denominação do transtorno foi modificada diversas vezes. Por mais 

que surjam novas informações ao longo dos anos, ainda não existe um consenso sobre as 

causas. Segundo Condemarín, Gorostegui e Milicic (2006), foi em 1902 que se falou em algo 

parecido com a hiperatividade. De acordo com as autoras, George Frederick Still abordou o 

tema como “defeito da conduta moral”, descrevendo crianças de temperamento violento, 

destrutivas, inquietas, perturbadoras e incapazes de manter a atenção. Após essa primeira 

abordagem, apareceram muitos outros estudiosos que propuseram um quadro do transtorno 

mais próximo do atual.  

Cypel (2007) toma como ponto de partida os trabalhos de Dupré, de 1925, que 

pesquisou crianças que tinham desajeitamento ou debilidade motora, porém não tinham lesão 

cerebral. Para Cypel, outro trabalho importante foi o de Wallon, intitulado L’enfant turbulent 

(A criança inquieta). Em 1947, Strauss e Lhtienen tentaram retomar o assunto, porém 

relacionando as dificuldades de aprendizado com lesões cerebrais. Eles tentavam buscar 

substrato orgânico ou sinais em exames neurológicos que evidenciassem o diagnóstico. 

Porém, como nada verificaram, pensaram se tratar de um quadro de “lesão cerebral mínima”, 

pensando que essas alterações funcionais seriam devidas a pequenas lesões cerebrais. Nos 

anos seguintes, houve muito interesse sobre o assunto pelos neurologistas, porém muitas 

vezes o diagnóstico era feito com bases subjetivas, trazendo mais confusão sobre a questão. 

Em 1962, em Oxford, na Inglaterra, houve um simpósio para se chegar a um consenso sobre o 

tema. Foi então que a expressão Lesão Cerebral Mínima foi substituída por Disfunção 

Cerebral Mínima (DCM), por não ter sido comprovada a alteração orgânica. 
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Segundo Cypel (2000), na idade escolar, a incidência em crianças norte-americanas 

varia entre 3% e 5%, e em crianças inglesas foram relatados 2 casos num universo de 2.199 

crianças, nas idades entre 10 e 11 anos. Essas variações instigam questionamentos sobre os 

critérios utilizados para o diagnóstico. Porém Cypel (2007) pensa que diferenças culturais 

também podem afetar esses resultados. 

De acordo com Condemarín, Gorostegui e Milicic (2006), existe um consenso, 

segundo o qual a incidência é próxima de 5% da população infantil, com predomínio de 3 

para 1 de meninos em relação às meninas. Para a autora, tal prevalência não pode ser colocada 

de forma tão inquestionável porque existem diferenças entre os pesquisadores sobre 

definições, quantidade de sintomas e características que determinam o conceito de TDAH. 

A Classificação de transtornos mentais e de comportamento da Organização Mundial 

da Saúde (1993) considera como transtornos hipercinéticos (CID 90) a combinação de um 

comportamento hiperativo com uma desatenção marcante e falta de envolvimento nas tarefas, 

e conduta invasiva nas situações. Porém, os transtornos também devem ser avaliados pela 

persistência dos comportamentos por um certo tempo. Relata que os transtornos costumam se 

iniciar desde os primeiros anos de vida, mais ou menos a partir dos cinco anos. As 

características principais são atenção comprometida e hiperatividade e devem ser evidentes 

em mais de uma situação (por ex.: casa, escola, clínica). Para diagnosticar o transtorno, deve 

ser levada em conta a relação entre a persistência nas atividades, a atenção e a idade com o QI 

da criança. A hiperatividade e desatenção também podem aparecer como sintomas dos 

transtornos ansiosos ou depressivos, mas devem ser diferenciados. 

O Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM-IV, 2002, p. 112) 

assim define a existência de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade: “Pessoas que 

possuem um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade mais 
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frequente e grave do que aquele tipicamente observado nos indivíduos em nível equivalente 

de desenvolvimento.” 

A desatenção pode se manifestar nas situações escolares, profissionais ou sociais. 

Esses indivíduos têm muita dificuldade em manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas 

e também mostram dificuldade em persistir na tarefa, até ser finalizada. As atividades que 

exigem concentração mental normalmente são vistas como desagradáveis ou até mesmo 

aversivas. Em situações sociais, a desatenção pode ser vista pela frequente mudança de 

assunto, por não ouvir o que os outros dizem, distração durante as conversas e falta de atenção 

aos detalhes ou regras em jogos ou atividades. 

A hiperatividade pode se manifestar por inquietação ou constante “remexer-se” na 

cadeira, por dificuldade em brincar ou ficar em silêncio em atividades de lazer. As pessoas 

hiperativas manuseiam os objetos inquietamente, batem as mãos e balançam pernas e braços 

excessivamente. Também costumam falar em excesso ou fazer ruídos enquanto executam 

uma atividade tranquila. 

A impulsividade se mostra pela impaciência e também pode levar as pessoas que têm 

esse transtorno a acidentes, pois se envolvem em atividades potencialmente perigosas, 

desconsiderando as possíveis consequências. Essas manifestações normalmente aparecem em 

diferentes contextos e, para se fazer um diagnóstico, deve-se considerar que ocorre em pelo 

menos dois contextos. 

Os sinais desse transtorno podem ser menores ou até estar ausentes quando esses 

indivíduos se encontram sob um controle rígido, em um ambiente novo, envolvidos em 

atividades interessantes, em situação a dois (por ex.: no consultório do médico), ou enquanto 

recebem recompensas frequentes por um comportamento apropriado. 

O DSM-IV classifica o transtorno em três subtipos: 
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 Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Tipo Combinado: subtipo que 

deve ser usado se seis (ou mais) sintomas de desatenção e seis (ou mais) sintomas 

de hiperatividade-impulsividade persistem há pelo menos seis meses. 

 Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Tipo Predominantemente 

Desatento: subtipo que deve ser usado se seis (ou mais) sintomas de desatenção 

(mas menos de seis sintomas de hiperatividade-impulsividade) persistem há pelo 

menos seis meses. 

 Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Tipo Predominantemente 

Hiperativo-Impulsivo: subtipo que deve ser usado se seis (ou mais) sintomas de 

hiperatividade-impulsividade (porém menos de seis sintomas de desatenção) 

persistem há pelo menos seis meses. 

De acordo com Condemarín, Gorostegui e Milicic (2006), é muito difícil definir as 

causas da hiperatividade ou pensar em um só fator de influência. Dessa forma, a autora expõe 

cinco fatores que poderiam estar relacionados com a origem do TDAH e que muitas vezes se 

interrelacionam: genéticos, não genéticos (pré, perinatais e pós-natais), nutricionais, 

neuroanatômicos, familiares e psicossociais. 

Alguns estudiosos da área da educação, como a psicopedagoga Alicia Fernández 

(2001), assumem uma visão de que a hiperatividade poderia ser um sintoma social. Para a 

autora, a hiperatividade, que muitas vezes aparece inicialmente como queixa da escola, seria 

uma consequência da forma como a nossa sociedade está vivendo, pois ela acredita que todos 

nós vivemos de forma hiperativa, com excesso de atividades e de informações que, muitas 

vezes, acontecem até mesmo simultaneamente. Ela acredita que atualmente as escolas têm 

falhas e não estão conseguindo se adaptar às necessidades mais fundamentais dessas crianças. 

São escolas que continuam produzindo um excesso de informação e conteúdo, priorizando o 
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desenvolvimento intelectual e desprezando as necessidades emocionais e corporais das 

crianças. 

 

“Depois de múltiplas experiências psicopedagógicas que nos demonstram 

que a modalidade de aprendizagem de um sujeito e, em consequência, seus 

modos de responder e estudar na escola não são consequência de 

características do organismo, mas efeito de uma série de fatores, entre os 

quais desempenha um papel fundamental a modalidade de ensino dos 

ensinantes, não poderíamos esquecer esse saber, ficando seduzidos por um 

suposto saber que estaria alojado com os donos dos laboratórios.” 

(FERNÁNDEZ, 2001, p. 206). 

 

A autora afirma, a partir da sua experiência com crianças hiperativas e com 

dificuldades de aprendizagem, que presenciou mudanças no comportamento da maioria delas 

(sem uso do medicamento), quando receberam uma atenção diferenciada de seus pais e 

professores. Uma das mudanças foi a própria capacidade de aprender de forma criativa. 

Fernández (2001) também critica o excesso de medicação nesses casos, pois pensa que 

muitas vezes a sociedade não está conseguindo escutar o que está por trás desse 

comportamento de crianças e jovens. Ela pergunta quem tem o déficit de atenção, se são as 

crianças rotuladas por esses diagnósticos ou seus pais, professores, e terapeutas? Ela critica a 

sociedade que, ao invés de prestar atenção e tentar compreender o significado desse gesto, 

acaba medicando as crianças e abafando o sintoma e o que ele está querendo comunicar. 

A autora acrescenta que o uso da Ritalina (medicamento mais indicado para 

hiperatividade) nos Estados Unidos duplicou nos últimos quatro anos, para crianças entre dois 

e quatro anos de idade. Além disso, na Argentina e no Brasil, são encontradas escolas em que 

cinco entre vinte alunos são medicados para aprender. Segundo pesquisas mais recentes, 

declaradas em noticiários, o Brasil é atualmente o segundo maior consumidor de Ritalina, 

ficando atrás somente dos Estados Unidos. 
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A médica pediatra Maria Aparecida Affonso Moysés compreende a questão de forma 

semelhante à de Fernández, quanto à hegemonia da medicina e a visão equivocada de alguns 

problemas, que são sociais, mas vistos como biológicos e individuais, levando à medicação 

excessiva. Moysés (2001) afirma que com o passar dos anos, a medicina deixou de estudar 

somente as doenças, mas foi ampliando seu objeto para o estudo e definição da normalidade. 

Apresentando normas sobre alimentação, vestuário, habitação e higiene, a medicina acaba 

pensando sobre tudo isso da mesma forma que pensa sobre as doenças, de forma genérica, 

apoiando-se na “determinação biológica do homem”. A autora acrescenta: 

 

“Com o consentimento da sociedade, que delega à medicina a tarefa de 

normatizar, legislar e vigiar a vida, estão colocadas as condições históricas 

para a medicalização da sociedade, para nosso objeto, mais especificamente, 

a medicalização do comportamento e da aprendizagem.” (MOYSÉS, 2001, 

p. 171). 

 

A medicina acaba “biologizando” a vida e os problemas humanos, que são vistos 

como doenças ou distúrbios. Tudo que não está bem é transformado em doença, é visto como 

um problema biológico e individual. Até mesmo os problemas que ocorrem na escola, 

relacionados ao comportamento ou à aprendizagem, são normatizados e considerados pela 

medicina como distúrbios ou doenças. Dessa forma, a autora acredita que se inicia o processo 

de medicalização do comportamento humano, reduzindo em objeto biológico algo que é 

social e construído pela história: 

 

“Ao estender seu campo de atuação ao ambiente escolar, a medicina passa a 

atuar sobre esse ambiente segundo sua própria concepção. Ao normatizar 

preceitos para a aprendizagem adequada, estende-se para o não-aprender. 

Medicaliza a educação, transformando os problemas pedagógicos e políticos 

em questões biológicas, médicas. Cria as entidades nosológicas das doenças 

do não-aprender-na-escola e para elas propõe soluções. Antecipando-se, 



 23 

prevê que os problemas irão ocorrer e se coloca como portadora de 

soluções.”(MOYSÉS, 2001, p. 191). 

 

Gostaria também de compreender de que forma o brincar, como atividade no espaço 

potencial, poderia contribuir na concentração de crianças com TDAH. Dessa forma, espero 

poder ampliar os recursos que poderiam ser utilizados em benefício de crianças que 

apresentam esse transtorno. Winnicott, sobre essa ideia, comenta: 

 

“Para uma aproximação à ideia do brincar, é útil pensar na preocupação que 

caracteriza o brincar de uma criança pequena. O conteúdo não importa. O 

que importa é o estado de quase alheamento, aparentando à concentração 

das crianças mais velhas e dos adultos. A criança que brinca habita uma área 

que não pode ser facilmente abandonada, nem tampouco admite facilmente 

intrusões.” (WINNICOTT, 1975, p. 76). 

 

O brincar é um recurso bastante utilizado por psicólogos há muitos anos. Trata-se de 

uma forma de atuação que possibilita que a criança se relacione com o terapeuta, 

expressando-se e comunicando-se, de maneira que suas defesas fiquem mais amenas. 

O brincar como função terapêutica foi reconhecido já há alguns anos por diversos 

psicanalistas, como Melanie Klein, Anna Freud e Winnicott. Segundo Brougère (1998), 

apesar de ter se aprofundado em psicanálise de adultos, Sigmund Freud iniciou alguns 

questionamentos sobre o brincar para a criança. Ele inicialmente pensou no jogo como 

fenômeno humano e não como uma atividade dentro do atendimento de crianças. Ele pensou 

no jogo como algo que teria uma função parecida com o sonho, o humor e a criação artística, 

ou seja, uma atividade de criação. Alguns autores utilizam o termo “jogo” no lugar do 

“brincar”, como Sigmund Freud. 

Durante uma análise de crianças, o fenômeno lúdico faz aparecer os significados 

inconscientes de um determinado sintoma. Sigmund Freud, em Além do princípio de prazer 

(2006, p. 141) apesar de, como ele mesmo diz, ter feito uma observação superficial de uma 
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brincadeira de uma criança, conseguiu pensar em hipóteses sobre algumas questões 

envolvidas na brincadeira infantil. O jogo do “fort-da”, como ele chamou, foi realizado a 

partir de uma observação de um menino brincando com seu carretel. No momento em que ele 

jogava para longe e o fazia desaparecer, ele gritava “o-o-o-o-o”, que segundo a mãe 

significava “fort” (foi-se, desapareceu). Porém, depois, ele puxava o carretel e o fazia 

aparecer e gritava “da” (aqui está). Sigmund Freud entendeu a brincadeira, que se tratava de 

desaparecimento e retorno. O prazer da criança estava relacionado à segunda parte da 

brincadeira, o momento em que ele encontrava o carretel, que era muito prazeroso. Ele 

relacionou essa brincadeira com uma situação que o menino estava vivendo e que chamava 

atenção. Ele tinha uma boa relação com seus pais e um bom vínculo com sua mãe, mas nunca 

chorava quando a mãe saía de casa, mesmo que ela passasse horas sem voltar.  

Sigmund Freud percebeu que o jogo proporciona muito prazer à criança pelo fato dela 

poder, por meio dele, representar situações que a angustiam. Dessa forma, ela se torna ativa 

diante de uma situação em que era passiva. Aqui também mostra o desejo da criança de ser 

adulta, quando teria mais controle sobre as situações. Existe uma importância na repetição do 

jogo, que seria a tentativa de elaborar uma experiência vivida que foi sofrida, oferecendo um 

novo sentido para ela. Para Sigmund Freud, o “fort-da” ensaia a presença e a ausência da mãe. 

De acordo com Avellar (2004), Hermine Von Hellmut foi a primeira psicanalista de 

crianças. Segundo a autora, talvez um dos motivos para Hermine não ter sido tão destacada 

tenha sido sua vida pessoal. A psicanalista cuidou de um sobrinho após a morte de sua irmã e 

a relação deles era bem conturbada. Aos dezoito anos, o sobrinho a estrangulou e uma das 

coisas que alegou foi ter sido usado como “cobaia” em suas pesquisas. Esses fatos geraram 

muita repercussão na imprensa e no meio psicanalítico. 

Apesar das tragédias ocorridas em sua vida, ela se destacou como psicanalista de 

crianças, com importantes contribuições, uma das quais foi o estudo apresentado no 
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Congresso de Haia, em 1921, intitulado “Sobre a técnica da análise de criança”. Nele, 

comenta sobre a importância da confiança que a criança deposita no analista e do cuidado que 

o analista deve ter para não cometer abusos e intrusões (preocupação com o excesso de 

interpretações) e evitar sugestões. Hermine valorizava o brincar e a ação simbólica na análise 

de crianças e pensava que seria a forma para se compreender os sintomas e os problemas da 

criança. 

Segundo Dias (2004), Anna Freud foi uma das primeiras psicanalistas que atendeu a 

crianças, porém não acreditava que o método psicanalítico clássico fosse possível com 

crianças. Ela pensava que a criança não seria capaz de fazer transferência. Para a autora, os 

primeiros objetos da criança fazem parte da realidade, e dessa forma eles não habitam a 

fantasia, como nos adultos. Para Anna Freud, o atendimento com crianças teria um papel mais 

pedagógico. 

Segundo Laplanche e Pontalis (1979, p. 669), transferência é: 

 

“Processo pelo qual desejos inconscientes se atualizam sobre determinados 

objetos no quadro de um certo tipo de relação estabelecida com eles e, 

eminentemente, no quadro da relação analítica. Trata-se aqui de uma 

repetição de protótipos infantis vivida com uma sensação de atualidade 

acentuada.” 

 

Segundo Avellar (2004), Melanie Klein discordava de Anna Freud e acreditava que as 

crianças estabeleciam a transferência e isso acontecia por meio do próprio brincar. Ela 

defendia que a diferença entre a análise de adultos e de crianças residia no método, e não nos 

princípios básicos, como Anna Freud imaginava. Para Klein, o brincar é uma forma de 

comunicação, de expressão simbólica dos conflitos e fantasias inconscientes, e, dessa forma, 

deveria ser utilizado como material para interpretação. 
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Winnicott (1975a) acredita que o brincar é uma atividade natural da criança e a sua 

presença demonstra a existência de saúde. Ele não acreditava que o brincar era uso exclusivo 

da psicanálise, mas que seria a forma de diálogo com as crianças, em qualquer prática. 

Para o autor, o brincar oferece uma organização para o início das relações emocionais 

e, assim, propicia o desenvolvimento dos contatos sociais. Além disso, o brincar une a relação 

que a pessoa tem com a realidade interna e, por outro lado, com a realidade externa. Também 

é por meio da brincadeira que a criança liga as ideias com a função corporal, e ela está 

totalmente integrada nesses momentos. 

Winnicott (1975a) faz uma crítica aos psicanalistas da época, que estavam sempre 

mais preocupados em entender o conteúdo da brincadeira, ao invés de observar a criança que 

brinca. Por isso, ele faz questão de fazer essa diferenciação, usando o “brincar” e 

“brincadeira”. O autor reconhece o brincar como central no setting analítico, seja no 

atendimento de criança, quanto no do adulto. No atendimento do adulto, o brincar também 

aparece, só que de outras formas, como no senso de humor e nas inflexões de voz, por 

exemplo. Ele contribuiu com ideias inovadoras à psicanálise sobre o tema, pois compreendia 

o brincar como essencialmente constitutivo do desenvolvimento humano. Essa compreensão 

do autor mudou a forma de se pensar sobre o brincar na clínica. 

De acordo com Avellar (2004), em 1971 Winnicott publicou o livro Consultas 

terapêuticas em psiquiatria infantil, em que demonstra a importância do jogo nos 

atendimentos de crianças e adultos. Com o jogo de rabiscos (squiggle game), além de o autor 

utilizar seus conhecimentos psicanalíticos no contato com os pacientes, também exalta a 

valorização da participação do analista, de forma livre, no jogo. Foi a partir dessas 

experiências que ele desenvolveu o conceito de Espaço Potencial. Ele pensa no jogo como 

elemento terapêutico e a criança se surpreende com a comunicação significativa estabelecida 

com o analista. 
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Aqui se encontra uma das grandes diferenças e contribuições de Winnicott em relação 

a Melenie Klein. Para Klein, a interpretação era o seu maior objetivo, pois por meio da 

interpretação é que havia o alívio da ansiedade da criança. Porém, para Winnicott, mais 

importante que interpretar é sustentar a situação terapêutica em que a criança ou adulto se 

mostram surpreendidos com o que aparece a partir do jogo. No Capítulo 3, a visão de 

Winnicott sobre o brincar será mais aprofundada, e serão apresentados alguns dos conceitos 

construídos pelo autor e relacionados com o tema, como o de fenômenos e objetos 

transicionais e espaço potencial, por exemplo. 

A pesquisa utiliza o método clínico de orientação psicanalítica, por meio de um estudo 

de caso com uma criança em atendimento. Emprega os encontros com os pais, incluindo a 

anamnese. Conhecer as dificuldades da criança relatada pelos pais é de extrema importância, 

pois se constitui no olhar que os pais têm dos seus filhos, além de conhecer a história da 

criança. Inclui entrevistas com o professor da criança, para compreender melhor seu 

comportamento e dificuldades na escola, pois é importante saber como a hiperatividade dela 

se apresenta no âmbito social. Utiliza toda a observação do comportamento da criança, como 

se concentrava e como brincava e em que momentos isso acontecia ou não acontecia. A 

observação da concentração e do brincar foi realizada em todo o processo terapêutico. Para 

finalizar, há uma compreensão analítica de todo o processo, apresentando as mudanças que 

podem ter ocorrido na criança, em relação à concentração e ao brincar. 

Acredito ser importante, neste momento, tentar explicitar o que se tem discutido sobre 

o método de pesquisa em psicanálise. Segundo Silva (1993), o objetivo da psicanálise é a 

investigação do inconsciente e seu método se caracteriza pela abertura, construção constante e 

participação do pesquisador. É receptivo, valorizando mais a escuta do que a fala e tentando 

manter-se aberto ao novo, ao que aparece na investigação, e não ficar preocupado em induzir 

precocemente um sentido ao que foi vivido. 
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A clínica é a base do método psicanalítico, porém com algumas mudanças que tiveram 

que ser ajustadas num formato de pesquisa. Contudo, algumas características foram 

conservadas, como, por exemplo, não chegar à investigação trazendo alguma resposta ou 

teoria anterior. É necessário algum conhecimento, mas deve-se ter cuidado para que a teoria 

não ocupe toda a experiência. Isso seria contraditório à psicanálise, pois sabendo que a 

investigação parte do inconsciente do pesquisador e do conteúdo pesquisado, deve-se dar 

espaço para eles aparecerem, procurando adotar uma postura curiosa e aberta ao desconhecido 

(inconsciente). 

Não se pode dizer que o método deste trabalho é exatamente um método psicanalítico, 

porque o atendimento foi realizado num contexto psicopedagógico e, dessa forma, se constitui 

em um método clínico de orientação psicanalítica. Mesmo assim, acredito que as 

contribuições oferecidas por Silva (1993), explicitadas acima, podem ser utilizadas também 

neste trabalho, já que a referência é a psicanálise. 

Segundo Safra (1993), deve ser levado em conta que o material clínico utilizado para 

pesquisa se trata de um recorte limitado a partir de uma experiência clínica. Quando se 

reconhece esse limite, mantém-se a objetividade na investigação. 

Em relação à singularidade dos casos, Safra (1993, p. 126) pensa que: “A cada análise, 

o psicanalista necessita despojar-se do que já conhece teoricamente sobre o psiquismo 

humano, para poder perceber o original e novo que o seu paciente lhe apresenta.” 

Dessa forma, o analista recria o seu conhecimento e o processo se torna singular, pois 

o analista se vê como único, tanto quanto o seu paciente. 

Além disso, não se pode esquecer de que quando se fala de fenômeno psíquico, inclui-

se o psiquismo do pesquisador e espera-se que esteja em análise pessoal para garantir uma 

maior objetividade no trabalho. A análise pessoal do pesquisador não elimina as questões 
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subjetivas envolvidas na pesquisa, mas permite que ele tenha uma maior discriminação das 

suas reações contratransferenciais. 

Para finalizar, de acordo com D‟Allonnes (2004, p. 89): “No difícil trabalho de estudo 

de caso, é a dúvida que é o método de pesquisa, a garantia da honestidade, da abertura, da 

confiabilidade de um procedimento que, sem ela, poderia ser um castelo de cartas, ou pior, 

carta marcada.” 

No anexo está disponível o modelo que foi usado para o termo de consentimento 

preenchido pela mãe da criança que participou do estudo de caso. Esse documento foi 

preparado no início da produção desta dissertação, em 2009, e durante esses dois anos houve 

algumas alterações nos objetivos e métodos. Dessa forma, é possível que o leitor encontre 

diferenças entre alguns pontos do termo de consentimento e da dissertação. 

No primeiro capítulo, farei a apresentação do caso que será a base de toda a reflexão 

teórica proposta no trabalho. No segundo capítulo, mostrarei as contribuições teóricas de 

Winnicott, que acredito serem essenciais para uma nova compreensão do tema. Após 

apresentar as ideias desse autor, trarei conceitos de médicos e psicanalistas sobre a 

hiperatividade. A minha proposta é que esses estudiosos possam complementar e ampliar a 

discussão sobre a hiperatividade, pensando nos aspectos emocionais envolvidos e focando 

principalmente as relações da criança com seu meio ambiente. A questão principal desse 

capítulo é poder relacionar os conceitos apresentados e o caso visto no primeiro capítulo. No 

terceiro capítulo, o foco será sobre o brincar, no qual serão expostos alguns conceitos de 

Winnicott sobre o assunto, mostrando como no atendimento clínico apresentado, o brincar foi 

utilizado e de que forma o brincar pôde contribuir no atendimento da criança. Nas 

considerações finais, iniciarei uma discussão sobre a forma como a hiperatividade tem sido 

compreendida, em relação à visão médica dominante e a crença dos aspectos orgânicos como 

primordiais no transtorno. E contraporei essa visão, trazendo as reflexões teóricas da 
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psicanálise, juntamente com toda a riqueza da prática vivida, apresentada nos três capítulos 

anteriores. Com isso, também pretendo contribuir com uma reflexão sobre a prática 

psicopedagógica. 

Iniciarei o trabalho com a apresentação do caso, porque pretendo que este trabalho se 

constitua como uma reflexão de uma prática. Espero que a teoria possa dar suporte às minhas 

experiências com a criança que atendi oferecendo reflexões, e não o contrário, que a teoria 

aprisione, diminua ou conduza essa experiência. Dessa forma, acredito que o leitor poderá 

acompanhar-me ao longo deste trabalho de forma muito mais próxima, conhecendo 

inicialmente a criança e os atendimentos realizados, e posteriormente pensando sobre o caso, 

com a contribuição da teoria apresentada. Assim, a teoria poderá ampliar a experiência vivida 

entre eu e a criança. 

 



 

CAPÍTULO 1  ESTUDO DE CASO 

 

Após a minha formação em psicologia, em 2003, trabalhei por três anos em duas 

escolas particulares de educação infantil como professora, e a interface entre educação e 

psicologia sempre esteve presente no meu percurso. Escolhi iniciar o curso de psicopedagogia 

para entender melhor os casos de crianças que chegavam ao meu consultório com dificuldade 

de aprendizagem. Com o estágio na Clínica Psicológica do Instituto Sedes Sapientiae, a 

necessidade de aprofundar meus estudos sobre aprendizagem aumentou e procurei utilizar os 

conhecimentos de Winnicott, além dos ensinamentos de Alicia Fernández, Sonia Parente e 

Sanny S. da Rosa. As obras dessas três autoras me ajudaram a enxergar como a psicanálise, 

mais especificamente a teoria de Winnicott, poderia dar embasamento para as questões da 

aprendizagem, já que elas haviam construído relações muito interessantes entre esses dois 

aspectos.  

Durante o relato do caso clínico, farei algumas reflexões acerca das minhas escolhas e 

atitudes utilizadas no processo do atendimento. Essas observações se referem aos 

questionamentos e dúvidas que vivi ao fazer um atendimento em psicopedagogia, por ter uma 

formação inicial em psicologia. Complementar a apresentação do caso com as minhas 

reflexões se torna importante para a própria compreensão de todo o processo de atendimento 

da criança. 

O atendimento foi realizado durante meu estágio do Curso de Psicopedagogia do 

Instituto Sedes Sapientiae. Foi iniciado em novembro de 2006 e finalizou em junho de 2008 

(durou um ano e sete meses), com a frequência de uma vez por semana. Por questões de 

sigilo, os nomes das pessoas relacionadas ao caso (da criança e de seus familiares) foram 

modificados. 
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Lucas, 7 anos, chegou à Clínica do Instituto Sedes Sapientiae em 2006, participando 

de um grupo de psicoterapia de crianças. A psicoterapeuta do grupo, após quase um ano de 

atendimento, percebeu a necessidade de ele passar por um atendimento psicopedagógico e o 

encaminhou a mim. Após alguns meses, ele teve que parar o atendimento em grupo, pois era 

incompatível com o horário da sua escola nova, e permaneceu somente na psicopedagogia. 

Na primeira entrevista, somente a mãe de Lucas (Sandra) se apresentou, e pareceu ser 

uma pessoa muito tranquila, mostrando calma e conhecimento sobre o filho, ao relatar sua 

história. Contou que seu esposo não pôde comparecer porque estava trabalhando. Ela me 

contou sobre a queixa da escola em que Lucas estudava na época, uma escola municipal de 

educação infantil (EMEI). A professora dizia que Lucas era muito agitado, não prestava 

atenção e nem se concentrava, além de conversar muito em sala. Fazia as atividades com 

muita pressa e de “qualquer jeito”. Esse comportamento preocupava a professora, que previa 

suas dificuldades no momento da alfabetização. Além disso, a professora achava que ele 

estava um pouco “atrasado” em relação à sua turma, pois não sabia nomear as letras do 

alfabeto e o restante da turma já conseguia. Para a mãe, Lucas só se lembra das coisas que lhe 

interessam. Quando assiste futebol na televisão, por exemplo, depois consegue contar tudo o 

que viu. 

Sandra me contou que a gravidez de Lucas foi planejada quando ela estava casada há 

cinco anos com o marido. Aos quatro meses, soube que eram gêmeos e havia duas placentas, 

mas não dava para ver o sexo das crianças ainda, e eles torciam para que fossem um menino e 

uma menina. Aos seis meses, descobriram que eram dois meninos, mas gostaram também. O 

pai escolheu o nome de Lucas, e ela o nome do irmão, que iria se chamar Mateus. A gravidez 

foi tranquila e o parto foi cesariano, pois eles já sabiam que não daria para ser parto normal. 

Mateus nasceu primeiro e Lucas foi o segundo a nascer. Logo após o parto, foram aos braços 
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da mãe, porém, como tiveram que ficar em observação, somente após um dia de nascidos 

mamaram pela primeira vez. 

Logo após o nascimento, descobriu-se que Lucas tinha um problema cardíaco, contudo 

ainda não se sabia a gravidade do problema. Aos dois meses, confirmou-se que Lucas 

necessitaria passar por uma cirurgia, que foi realizada nessa mesma época. Após quinze dias 

na UTI, percebeu-se que seria necessário passar por outra cirurgia, já que a primeira não 

obtivera sucesso. Passou por vários exames e por diferentes médicos. Ficou 72 dias na UTI, e 

a mãe contou que foram momentos difíceis, pois ela só podia ficar com seu filho durante uma 

hora por dia (esse era o regulamento do hospital). Relatou que um dia, quando chegou para 

vê-lo, sentiu que ele estava com raiva dela e que ele não queria olhar para o seu rosto. Ela se 

emocionou e chorou nesse momento. Após a segunda cirurgia, Lucas não teve mais 

problemas cardíacos, mas a mãe sempre continuou seguindo os cuidados recomendados, 

como, por exemplo, levá-lo ao cardiologista uma vez por ano para acompanhamento. 

Quando Lucas tinha dois anos de idade, sua mãe achou que ele era muito agitado e o 

levou a uma neurologista, que diagnosticou uma pequena lesão no cérebro que, segundo a 

médica, afetaria a área da concentração, mas pediu que a mãe continuasse somente 

observando seu comportamento, pois naquele momento não seria necessária nenhuma 

intervenção ou necessidade de usar medicamento. Seu irmão nunca apresentou nenhum 

problema de saúde. A mãe compara o desenvolvimento dos filhos e conta que em todas as 

situações importantes do desenvolvimento, como engatinhar, andar, falar, etc., Lucas ficou 

atrasado por três meses em relação ao irmão. Além desse período da primeira infância do 

paciente, ele também teve convulsões e outras doenças, sendo visto por sua mãe como uma 

criança muito frágil, sempre necessitando de uma maior atenção. 

Nesta mesma época, a mãe engravidou novamente, mas dessa vez teve uma menina. 

Não foi uma gravidez planejada, porém a família recebeu bem essa criança. 
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Ele e o irmão nunca foram à creche, começaram a frequentar a escola (EMEI) aos 

cinco anos e a adaptação foi muito difícil. Conta que eles ficaram em classes separadas e 

choraram durante os primeiros quinze dias. No decorrer do dia paravam de chorar, mas se 

encontravam no recreio e choravam juntos. “Até hoje Lucas faz corpo mole para ir à escola” 

(sic). 

Contou que tem amigos e brinca bastante com os colegas da escola e com primos. 

Chora quando os pais dão limites para ele e, quando perde nos jogos com os amigos, fica 

chateado e quer parar de brincar. 

 

1.1 Encontros com Lucas 

 

Nas primeiras sessões, foi difícil não notar a movimentação corporal que Lucas 

mantinha. Ele estava muito excitado, observava e queria explorar toda a sala. A sua agitação 

era tão grande que era difícil ele parar, escutar, falar e olhar para mim, ou seja, a troca que ele 

tinha comigo acontecia na maior parte do tempo por meio do seu corpo e dos seus 

movimentos. Após algumas sessões, sua excitação foi diminuindo um pouco e ele passou a 

falar e escutar mais, conseguindo ampliar a sua comunicação comigo. 

Seguindo a forma de trabalho que eu mantinha nos atendimentos em psicoterapia, 

escolhi levar uma caixa lúdica com alguns objetos e brinquedos para a sessão. Escolhi levar 

uma caixa por razões até mais objetivas, já que as salas de atendimento da Clínica do Instituto 

Sedes Sapientiae eram coletivas e não era possível deixar os objetos que usaríamos no local. 

Dessa forma, pensei que a caixa seria um bom lugar para eu colocar aquilo que queria levar 

para o atendimento. Nas duas primeiras sessões eu levei a caixa, mas depois desisti, pois achei 

que talvez fossem as diversas opções que havia dentro dela que o deixavam mais indeciso e 

agitado, pois ele queria ver tudo que havia na caixa de forma rápida e exploratória, mas não se 
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envolvia com nada e dizia que queria usar todas as coisas. Então pensei que na caixa houvesse 

muitas opções que podiam dificultar sua decisão e escolha em querer brincar e se envolver 

com algumas daquelas opções. Então decidi planejar com antecedência o que queria trabalhar 

com ele, e comecei a levar menos objetos e brinquedos. 

No início, planejei atividades mais lúdicas, principalmente por perceber que seria 

complicado introduzir alguma atividade que exigisse mais concentração. Então, propus 

atividades com desenhos livres, tinta, recortes de revistas, música, brincadeiras com bola e 

balanço. Levei alguns jogos em diferentes sessões, como dominó de palavras, loto, jogo da 

memória, Uno, Quebra gelo e Lince. 

Achei interessante que, apesar de parecer resistente às novas descobertas durante a 

sessão, sempre me falava sobre algo que tinha pensado em casa relacionado à sessão anterior, 

como, por exemplo, quando tentou se balançar (havia um balanço na sala), perguntei se ele 

conseguia se balançar sozinho; ele respondeu rapidamente que não e não quis nem tentar, 

pedindo para que eu o balançasse. Na sessão seguinte, chegou me contando que já sabia se 

balançar sozinho e me mostrou. Ao recortar, também percebi a sua dificuldade, e ele não quis 

recortar mais, parecendo que estava com vergonha de eu ter reconhecido que ele tinha 

dificuldades com isso. Após alguns meses, chegou me mostrando que já conseguia recortar. 

Parecia que ele tinha dificuldades em compartilhar suas limitações comigo, como se só 

pudesse mostrar para mim o que ele já conseguia fazer. Lucas se comportava como se 

estivesse sozinho na sala, mostrava dificuldades em se relacionar comigo e com os objetos, 

como se o ambiente não o afetasse. Quando aconteciam situações como essas, percebia que na 

verdade não era que as coisas não o afetavam; acredito que talvez fosse o contrário, era como 

se ele fosse muito sensível a tudo e até mesmo queria me esconder suas dificuldades, como se 

tudo aquilo importasse muito para ele. 
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Pensando nas queixas que traziam Lucas para o atendimento, como também a minha 

percepção sobre ele durante as sessões, notei que as suas maiores dificuldades, em termos 

psicopedagógicos, eram a alfabetização, a concentração e a agitação. E essas eram 

preocupações que havia da minha parte, como psicopedagoga, porém me questionava sobre a 

forma como conduziria as sessões, e pensava que deveria ser bem livre e lúdica. Eu deveria 

seguir e observar quais eram os desejos daquela criança, porque as questões da aprendizagem, 

naquele momento, ainda eram as minhas expectativas, como psicopedagoga, e não as dele. 

Então, eu não podia antecipar o trabalho com as minhas expectativas, pois não faria sentido 

algum para ele naquele momento. Assim, aos poucos, fui oferecendo objetos e atividades em 

que fossem explicitando para mim quais eram seus interesses. 

Pensava em algumas atividades que serviriam como base, mas me mantinha aberta 

para ver e ouvir como as ideias que eu tinha tido chegavam até ele. Observava se ele se 

envolvia ou não e suas respostas me direcionavam para o caminho que deveria seguir. 

Notei que Lucas não estava realmente alfabetizado, mas conseguia escrever seu nome 

e, além disso, sabia nomear algumas letras e muitos números. Propus atividades que 

contribuíssem para o desenvolvimento da alfabetização, como jogos, livros que o 

interessassem, letras de músicas que eu lhe apresentava e que ele gostava. Eu escolhia alguns 

CDs antes, muitos de músicas infantis; ele queria ouvir um CD em cada encontro, mostrava 

suas preferências e as que ele mais gostava queria escutar por repetidas vezes. O CD que ele 

mais gostou foi “Meu pé, meu querido pé”, produzido por Helio Ziskind, com músicas que 

fazem parte de um programa de televisão. Nesse CD, a música que ele mais gostou era “Que 

som é esse?”, no qual havia uma brincadeira de mostrar os sons de diferentes instrumentos, e 

ele adorava tentar adivinhar qual era o instrumento tocado. O que ele mais gostava era o som 

da bateria; sempre depois brincar no balanço, ele mesmo me pedia para colocar o CD. A partir 

do seu gosto pela música e por aquele CD, digitei as letras dessas músicas e as levei impressas 
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para ele. Como no início ele ainda não lia, iniciamos com o reconhecimento de algumas letras 

e, aos poucos, fomos avançando, no sentindo dele começar a ler algumas palavras, até ler a 

música toda, mas usando sempre as mesmas músicas. 

Pensando em desenvolver mais a sua concentração, utilizei atividades corporais, como 

basquete, futebol, vôlei e boliche. Os aspectos corporais de Lucas me chamavam a atenção e 

percebia que estavam relacionados com a sua falta de concentração e agitação, pois ele 

mostrava ter pouca coordenação motora e dificuldade de percepção corporal. Percebia isso 

pela sua dificuldade em recortar, desenhar, abrir as caixas dos jogos ou do lápis de cor, quase 

sempre quebrando ou rasgando as coisas. Caía a todo o momento na sala ou tropeçava nos 

objetos. Para trabalhar mais especificamente a coordenação motora, propus recorte e colagem, 

tiro ao alvo e construção de instrumentos musicais, além de massagem com bolinha e 

brincadeiras corporais imitando animais. Como ele adorava a bateria, sugeri que 

construíssemos uma bateria para ele. Ele amou a ideia e se envolveu muito nesse projeto, 

lembrando-me quais materiais eu tinha que levar na sessão seguinte para continuar a 

construção; usamos latas de alumínio e as baquetas foram feitas com palitinhos de madeira. 

Ele decorou as latas com fitas adesivas coloridas e tocava a bateria em todos os encontros. 

Certos objetos e atividades ele escolhia como preferidos e queria repetir em todas as 

sessões. Balançar no balanço, ouvir a música, tocar a bateria e jogar basquete. Mesmo as 

atividades que ele gostava muito, não conseguia realizar por muito tempo. Permanecia por 

cerca de cinco minutos em cada. Somente no balanço ele queria permanecer por mais tempo, 

chegando a ficar de vinte a trinta minutos. 

Também trabalhei com muitas atividades com materiais plásticos, como tinta guache, 

aquarela, anilina e argila, entre outros. Sugeri atividades que estimulavam os aspectos 

sensoriais, como pintar com as mãos utilizando tinta misturada com areia, argila, anilina e 

diversos tipos de papéis. Esperava que ele pudesse adquirir prazer nessa forma de expressão, 
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pois parecia que ele não tinha vivenciado esse tipo de experiência, como se sujar e brincar 

com esses materiais. Lucas gostava muito de pintar, mas o que ele mais gostava era derramar 

muita tinta no papel e misturá-la com suas mãos. Ficava muito envolvido com a sensação das 

mãos na tinta e ria, olhando para mim. Ele não tinha interesse em produzir algo com formas 

ou finalizar a obra como um produto: o seu interesse era somente as experimentações por si 

mesmas e ficava muito feliz nos dias em que eu levava tinta. 

Dessa forma, cada atividade proposta estava sempre relacionada aos diversos 

interesses que percebia que Lucas tinha, como pintura, música, jogos corporais (basquete, 

boliche, futebol e vôlei, entre outros). 

 

1.2 O brincar e os jogos nos atendimentos 

 

“As crianças não brincam de brincar. Brincam de verdade...” 

(Mário Quintana) 

 

Um dos pontos que mais me chamou a atenção durante os atendimentos era que Lucas 

nunca conseguia brincar de fato. Tudo o que ele explorava era de forma rápida e parecia não 

ter muito envolvimento. E, além disso, ele não utilizava um objeto para representar outro, 

como as crianças fazem, de um modo geral, durante as brincadeiras de faz de conta, por 

exemplo. Lucas nunca fazia de conta, não criava histórias e brincadeiras. Ele queria 

simplesmente conhecer o que havia na sala, para explorar rapidamente, chegando a ficar 

exausto. 

No início dos atendimentos, ao apresentar os jogos, ele mostrava muita curiosidade em 

conhecê-los, mas logo perdia o interesse, e isso normalmente acontecia quando encontrava a 

primeira dificuldade na compreensão das regras do jogo, mesmo quando era uma dificuldade 

muito pequena. Quando não desistia de jogar, demorava a aceitar as regras já existentes e 
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queria inventar outras regras que fossem convenientes para ele. Mesmo durante esses poucos 

minutos de jogo, Lucas não se mantinha fixo nele; tentava, por exemplo, pegar a bola para 

jogar basquete ou pegar o giz para desenhar na lousa, e continuava totalmente sem foco. 

Parecia que queria tudo ao mesmo tempo, mas também não estava envolvido em nada. 

Quando eu percebia que ele estava começando a ficar disperso no jogo, sugeria que 

continuássemos na outra sessão, pois achava que ele havia cansado, mas ele mesmo não 

queria “abrir mão”, e realmente queria fazer tudo ao mesmo tempo. Parece que só conseguia 

se relacionar com as atividades e objetos dessa forma. 

Depois de vários meses de atendimento, voltei a utilizar a caixa lúdica com alguns 

livros, jogos, CDs e materiais gráficos, pois achava que seria interessante que ele pudesse 

começar a se organizar, escolhendo o que queria fazer, com menos direcionamento meu. O 

resultado foi muito interessante, pois ele começou a demonstrar que estava conseguindo 

escolher e esperar o momento de cada jogo, desenho ou leitura. Percebi que eu escolhendo 

tudo e decidindo antes o que seria feito na sessão não estava dando oportunidade para que ele 

desenvolvesse a sua própria autonomia, diante de diversas possibilidades. 

Quando voltei a levar a caixa, na verdade me surpreendi, pois aquele momento de 

estranhamento que Lucas não teve nas primeiras sessões, nessa fase do atendimento apareceu. 

Lucas se aproximou da caixa aos poucos e precisou de muitas sessões para explorar todos os 

objetos da caixa, pois se envolvia com um de cada vez, parecendo até ter certa cautela. Achei 

essa mudança interessante para o caso dele, já que antes sua agitação também parecia 

representar uma falta de diferenciação sua com o mundo externo. Após alguns meses de 

atendimento, ele parecia mais organizado internamente, a ponto de conseguir conhecer as 

novidades, relacionando-se com os objetos sem tanta agitação. 

Também começou a escolher mais os jogos, como forma de interagir comigo. Por 

meio dos jogos consegui ver de forma mais nítida as mudanças no comportamento de Lucas, 
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pois ele conseguia se concentrar mais nos jogos e estava menos agitado. Chegava a ficar 

envolvido e concentrado em um único jogo por trinta minutos. Também estava conseguindo 

lidar melhor com as regras, pois apesar de ficar chateado quando via que a regra podia ser um 

empecilho para que ele ganhasse, ele brincava que ia burlar a regra, ria para mim e desistia. 

Mostrava-se um pouco chateado ao perder, mas parecia que aceitava melhor do que antes. 

Ficava cabisbaixo e pensativo por pouco tempo após o término do jogo, mostrando-se triste. 

Também demonstrou um avanço na leitura, conseguindo ler as regras do jogo no manual de 

instruções sem a minha ajuda. 

Durante esse um ano e meio de atendimento, reconheço duas fases distintas de Lucas. 

Na primeira fase, Lucas explorava incansavelmente todos os objetos da sala ou da caixa e seu 

envolvimento com as atividades ou objetos era muito rápido e se dava de forma agitada. 

Parecia que nunca estava presente com aquilo que escolhia, pois logo que se lembrava de 

outro objeto que queria explorar, não conseguia mais esperar, já deixava um objeto pelo 

outro. E seguia nesse ritmo, pulando rapidamente de uma atividade a outra, de um objeto para 

outro. 

Aos poucos, Lucas foi diminuindo seu ritmo, conseguindo permanecer mais tempo nas 

atividades. Com essas mudanças, pensei que poderia ser interessante para Lucas que eu 

voltasse a levar a caixa lúdica com mais objetos, brinquedos e jogos. E fiquei impressionada 

com a forma como Lucas se relacionou com a caixa nessa segunda vez. Ele realmente parecia 

estar se organizando melhor; conseguia escolher um objeto por vez e também esperar. Ele 

escolhia poucos objetos a cada sessão, bem diferente da primeira etapa, em que parecia que 

tinha que explorar todos os objetos. 

Acredito que minha formação em psicologia ajudou-me bastante nesse atendimento, 

pois conseguia seguir e acolher os interesses de Lucas, que mudavam a cada minuto. Muitas 

vezes me questionava sobre o andamento do trabalho, pois não sabia o quanto eu deveria ir 
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direto ao conteúdo que ele precisava para prosseguir na sua alfabetização, ou o quanto eu 

deveria esperar ele buscasse esse conteúdo. Dessa forma, percebi que um dos papéis 

principais da psicopedagogia não é “reeducar”, como muitos psicopedagogos acreditavam e 

Bossa (1994) expôs na história da psicopedagogia do Brasil, mas, como diz Fernández (1991), 

é poder ajudar a criança a desenvolver a curiosidade pelo mundo e o prazer no aprender e no 

conhecer. Compreendi que durante esse trabalho tive que construir caminhos alternativos, a 

partir dos interesses da criança, para aguçar a sua curiosidade e o desejo de aprender. 

A partir dessa experiência, notei como foi importante valorizar o lúdico, pois ele se 

tornou essencial no processo de aprendizagem. Desde que me graduei, atendo crianças e 

percebo que o brincar no atendimento psicoterapêutico possibilita o lúdico, o vínculo e a 

confiança. O brincar assume muitas funções nos atendimentos, como meio de comunicação 

entre terapeuta e paciente, e expressão dos conflitos e angústias da criança. O brincar, na 

presença de uma pessoa disponível emocionalmente (como o psicólogo ou psicopedagogo), 

por si só, já possibilita que a criança tenha experiências inéditas e significativas, de acordo 

com Winnicott (1975a). 

Um dos pontos mais importantes do atendimento foi a minha tentativa de diferenciar a 

clínica psicopedagógica e a clínica psicanalítica, pois como a minha formação era em 

psicologia, com ênfase na psicanálise, muitas vezes ficava confusa sobre o foco do meu 

trabalho e a forma de atuação. 

Talvez pela minha formação em psicologia, eu desse muita importância à história da 

criança, à sua relação com a família e às questões emocionais envolvidas que poderiam estar 

dificultando sua aprendizagem e seu desenvolvimento como um todo. Percebia que o meu 

foco acabava sendo a tentativa de compreender as dificuldades de aprendizagem, mas 

pensando como “pano de fundo” as questões emocionais da criança e me aprofundando mais 

nesse aspecto. 
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Dessa forma, me questionava qual seria a diferença entre o trabalho que eu fazia e um 

trabalho de psicoterapia, já que grande parte da minha compreensão eram as questões 

emocionais, além de eu dar grande importância ao lúdico. Talvez o trabalho estivesse mais 

próximo da psicopedagogia, porque o meu foco continuava sendo a aprendizagem, a relação 

da criança com o conhecimento, a dificuldade de concentração, a hiperatividade e a relação 

dela com a escola. A minha reflexão seguia num caminho relativo ao que eu poderia oferecer 

para que aquela criança pudesse se desenvolver mais nesses aspectos. Assim, o meu trabalho 

tinha certa condução da minha parte, mas não tão fechada e rígida. E eu enxergava o brincar 

como uma parte do trabalho essencial para o desenvolvimento da aprendizagem daquela 

criança. 

 

1.3 O balanço e suas histórias 

 

“Não importa o enredo das histórias: o que vale é o êxtase de quem as 

escuta. Por isso é que as crianças gostam de ouvir sempre as mesmas 

histórias, como se fosse da primeira vez.” 

(Mário Quintana) 

 

Na sala de atendimento havia um balanço e todos os dias, logo que ele chegava à sala, 

me pedia que eu o balançasse. Esses eram os momentos em que ele sempre conversava, 

verbalizando mais sobre as diversas situações da sua vida. Após alguns meses, o balanço tinha 

se transformado num verdadeiro aliado do nosso contato e intimidade, pois ele conversava 

cada vez mais. Falava dos últimos jogos de video game que ele tinha jogado e gostado, falava 

do seu fim de semana, contava para onde havia ido com sua família e o que tinha feito e, além 

disso, sempre me perguntava sobre a minha vida também. Perguntava-me onde estavam meus 

pais, se eu tinha irmãos, se eu era casada, se eu tinha filhos, onde eu morava. Ele ficava 
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contente em ouvir as minhas respostas e ria, mostrando-se um pouco tímido com a nossa 

troca. No balanço também acontecia uma situação muito inusitada: ele ficava em silêncio por 

alguns minutos, parecendo não ficar incomodado com isso, e eu também acolhia seu silêncio. 

Parecia que aquele movimento o tranquilizava, sendo possível relaxar e se comunicar de um 

jeito diferente, mostrando que estava mais à vontade no contato. 

No decorrer dos atendimentos, eu e Lucas falamos muito pouco sobre a sua história, 

da cirurgia, da sua internação. Mas um dia fizemos uma brincadeira em que ele deitou numa 

folha de papel bem grande e eu desenhei o contorno do seu corpo no papel. Depois ele se 

levantou e ficou observando, achando que parecia maior no papel do que era na realidade; 

parecia orgulhoso da sua imagem. A seguir, dei materiais para ele preencher o contorno do 

corpo da forma como quisesse, com lápis de cor, canetinha, giz de cera, tinta ou retalhos de 

tecidos. E nesse momento ele levantou a sua camiseta para me mostrar a cicatriz no peito, que 

foi o resultado da cirurgia do coração pela qual ele passou. E ele quis fazer a cicatriz no 

desenho do seu corpo. Nesse momento eu perguntei para ele se ele sabia por que ele tinha 

aquela cicatriz e se seus pais tinham lhe contado o que aconteceu. E ele me falou que sabia 

que tinha feito uma cirurgia no coração quando era bebê, mas parecia não saber maiores 

detalhes. Essa informação me fez pensar que talvez pudesse ser interessante algum dia poder 

falar mais sobre isso com ele. 

Por outro lado, sem mesmo pensar sobre a história de vida de Lucas, estava, nesse 

momento do atendimento, apresentando a ele algumas histórias infantis para lermos juntos. 

Pensava nas histórias como mais um recurso para ajudá-lo a se interessar pela leitura e escrita 

e poder experimentar os aspectos positivos da leitura. E começou a me pedir que eu lesse 

enquanto ele estava se balançando. Ele escolhia algumas histórias e eu as levava e lia para ele 

em algumas sessões. 
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Certa vez brinquei com ele que contaria uma história de um menino que eu conhecia. 

Ri para ele, ele ficou me olhando curioso, para saber quem era esse menino, mas parecia 

desconfiar de que eu iria falar dele. E comecei a contar a sua história desde o seu nascimento, 

a partir das informações que a mãe dele havia me contado: 

 

“Era uma vez uma mãe que ia ter dois bebês, ela e o pai estavam muito 

felizes que iam ganhar dois filhos de uma vez só. Na hora do nascimento, 

primeiro chegou um dos meninos e depois chegou o outro. Os pais ficaram 

muito felizes, mas como eram bebês muito pequenos tiveram que ficar sendo 

observados pelos médicos no hospital por três dias. Nestes dias que ficaram 

no hospital, os médicos perceberam que um dos meninos tinha um problema 

no coração e que possivelmente não demoraria a ter de fazer uma cirurgia 

para o seu coração funcionar melhor. O bebê teve que ser internado no 

hospital para fazer uma cirurgia no coração quando tinha dois meses de vida. 

Os pais ficaram muito preocupados porque o bebê era muito pequeno e eles 

não queriam que o filho deles sofresse. O bebê ficou bastante tempo no 

hospital e, neste período, os pais só podiam visitar o bebê um pouco e depois 

já tinham que ir embora. E eles ficavam muito tristes com isso, pois sentiam 

saudades do filho e queriam que ele voltasse logo para a casa. Quando ele foi 

fazer a primeira cirurgia os pais ficaram com medo de como ia ser isso para 

o bebê e esta cirurgia não deu certo. Depois de alguns dias os médicos 

disseram que ele ia ter que fazer uma segunda vez. Mas após a segunda, ele 

foi se recuperando e deu tudo certo. Mas ainda tinha que ficar na UTI, e isso 

era muito ruim para ele porque já estava achando chato ficar ali, com todos 

aqueles médicos e enfermeiras examinando ele todos os dias, e tinha que 

ficar sem o pais, sem a mãe sem o seu irmão também. Muitas vezes, ele se 

sentia muito sozinho e com saudade de ficar no colo da sua mãe, onde se 

sentia muito seguro. 

Até que chegou o dia que ele ficou muito bom e pôde ir embora do hospital. 

Foi um dia muito feliz para todos. Os pais ficaram muito alegres com o 

retorno do filho e comemoraram muito. O bebê voltou a se sentir mais 

tranquilo e se acostumar de novo com seus pais, com seu irmão, com sua 

casa, com seu berço, com o cheiro do lençol e a lembrar o cheiro da mãe.  

Esse bebê foi crescendo, crescendo e crescendo... Foi ficando cada vez mais 

forte e alegre. Aí ele começou a engatinhar, a andar a correr. Começou a ir 
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para a escola, aprendia muitas coisas, brincava com os amigos, jogava 

futebol. Ele foi se tornando um menino muito saudável e muito inteligente. 

Mas algumas vezes, o menino ainda tinha que voltar ao médico para ver se 

seu coração estava bem e sempre estava. Porém, um dia, a mãe dele estava 

achando que ele estava muito agitado e a professora da escola dizia que ele 

não estava conseguindo prestar muito atenção e estava começando a ficar 

com algumas dificuldades para entender o que a professora explicava. 

Assim, a sua mãe foi a um médico para ver o que ele podia fazer para 

melhorar e poder aprender cada vez mais e também ficar mais tranquilo. Aí a 

médica deu um remédio para ele e a mãe procurou um local para ajudá-lo a 

aprender mais. 

Assim, o que aconteceu é que aquele bebê virou um menino muito forte e 

inteligente e, às vezes, a vida mostrava que ele ainda tinha algumas 

dificuldades e alguns desafios, mas ele não desistia porque era muito 

corajoso e continuava enfrentando tudo.” 

 

Ele ficou muito atento à história, parecendo muito interessado, e quando percebia que 

era dele que eu estava falando, ria orgulhoso de suas qualidades. Após esse dia, ele sempre 

iniciava o encontro me pedindo que eu o balançasse, que eu apagasse a luz da sala, e falava: 

“Conta aquela história do bebê”. Quando eu apagava a luz, percebia que ele ficava mais 

relaxado e introspectivo. Naquela sala era possível ficar com a luz apagada porque havia uma 

janela pequena e ficávamos somente com a fresta de luz do sol que vinha de fora. A história 

foi contada por mais quatro encontros e, após isso, os atendimentos tiveram que ser 

encerrados, pela finalização do estágio. 

Fiquei muito apreensiva sobre a finalização, porque sabia que já existia um vínculo 

grande entre nós e imaginava que, com a sua história, as separações não fossem aceitas de 

uma maneira muito fácil. Então, quando faltava um mês para finalizar, comecei a avisá-lo 

sobre o final do atendimento. Fomos pensando juntos sobre o que ele tinha vontade de fazer 

nas últimas sessões, e a história foi sendo uma parte da finalização. Além disso, ele me pediu 

que no último dia sua mãe e seus irmãos entrassem na sala para que todos brincassem e 
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jogassem juntos, e para que todos vissem seus trabalhos de pinturas e desenhos. Então, 

programamos isso para o último encontro, e ele ficou muito contente com a presença de 

todos. 

Foi um dia muito especial para ele, pois parecia ter sido reconhecido por sua família 

não somente como a criança que é doente, frágil e que não aprende, e eles puderam 

testemunhar e contemplar o lado saudável, criativo e vivo de Lucas. 

No final do atendimento, Lucas estava com 8 anos, cursando o 3º ano do ensino 

fundamental (antiga 2ª série), numa escola do SESI. 

 

1.4 Encontros com a mãe de Lucas 

 

Além da entrevista, conversei com Sandra por mais duas vezes (durante todo o 

trabalho), pois acreditava que a relação da mãe com o filho também acabava interferindo nas 

questões emocionais de Lucas. 

A mãe de Lucas sempre trabalhou e estava há dois anos em casa, dedicando-se aos 

cuidados dos filhos, já que nesse mesmo período o pai havia conseguido um bom emprego em 

um banco e estava começando a ganhar melhor. A mãe levava o filho de carro para o Instituto 

Sedes Sapientiae e os irmãos iam também, pois a mãe não tinha com quem deixá-los. Eles 

ficavam na sala de espera junto com a mãe, brincando e desenhando. A mãe contava que a 

situação financeira estava melhor que antes, mas não dava para pagar os atendimentos (valor 

de referência solicitado pelo local) e pagava o atendimento doando um quilo de alimento por 

sessão. 

Ela me contou que se sentia muito sobrecarregada com os filhos, como também com o 

cuidado que tem com o marido, além de se sentir triste e desanimada. Às vezes chorava 

sozinha e não queria que os filhos a vissem chorando, mas sabia que eles acabavam 
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percebendo. Dizia que não sabia mais quem era ela, além de mãe e esposa. Nessa época 

estava tomando antidepressivo. 

Perguntei para ela se já havia pensado em fazer psicoterapia, e ela respondeu que não. 

Comentei que achava que poderia ser muito bom para ela e para Lucas, pois todas essas suas 

questões e frustrações estavam refletindo na sua exigência com Lucas. Mostrou-se aberta a 

pensar e percebi que a conversa havia feito sentido para ela. Porém, disse que quando pensava 

em ter esse tempo para ir à psicoterapia e até na gasolina do carro que gastaria com algo para 

ela, se sentia um pouco culpada em não dar esse tempo e nem oferecer esses recursos para os 

filhos. 

Contou que gostaria de voltar a trabalhar, mas achava que atualmente seria impossível, 

pois o marido trabalha durante todo o dia e está fazendo faculdade à noite, e então prefere ela 

mesma cuidar dos filhos. Comentou também que sua preocupação maior é com Lucas, pois 

acha que ninguém conseguiria ajudá-lo mais do que ela. 

Sandra demonstrava ser uma mãe muito atenta às necessidades dos filhos e que queria 

sempre protegê-los. Contou-me que seus filhos tiveram uma oportunidade de participar com 

os amigos de um acampamento da comunidade religiosa a que eles pertencem, durante um 

fim de semana, e que haveria adultos se responsabilizando por eles nesse local. Ela não queria 

que eles fossem porque não saberiam arrumar as suas camas e iriam “passar vergonha”. 

Comentei que talvez fosse o momento para eles perceberem que tinham que aprender e que 

ela poderia ensiná-los, ao invés de sempre fazer por eles. Ela riu, pois parecia perceber que a 

sua necessidade de protegê-los estava limitando o convívio social deles, o que poderia 

prejudicá-los em seu crescimento. 

Além disso, também demonstrava uma preocupação excessiva em relação à saúde dos 

filhos, principalmente de Lucas, pois até o final do atendimento, ela estava sempre os levando 

a médicos e profissionais de saúde em geral. 
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Recentemente Lucas passou novamente por uma neurologista, que achou melhor 

medicá-lo. No início do uso dos medicamentos, Sandra percebeu algumas mudanças no 

comportamento de Lucas, mas agora sente que ele voltou a ficar agitado novamente. Conta 

que em casa e na escola seu comportamento continua igual. Até o final dos atendimentos, ele 

ainda estava tomando Ritalina (metilfenidato), que é um dos medicamentos mais 

recomendados para hiperatividade. 

Além disso, Sandra me contou recentemente que Lucas está frequentando uma 

fonoaudióloga. Essa profissional foi convidada pela escola de Lucas para fazer uma avaliação 

geral das crianças e indicar para tratamento as que necessitassem, e Lucas foi indicado. 

Quando me deu essa notícia, ela sorriu e parecia contente com a ajuda de mais uma 

profissional. Parecia que Sandra tinha prazer em acreditar que Lucas necessitava de muita 

ajuda para se desenvolver, aprender e ficar menos agitado, ou talvez se sentisse menos 

culpada em pensar que ela estava tentando buscar todos os recursos que podia para ajudá-lo. 

No final do processo psicopedagógico, percebi que Lucas estava alfabetizado, mas lia 

e escrevia um pouco devagar e, infelizmente, percebia que a mãe não conseguia valorizar os 

seus avanços. Nos meus encontros com ela, tinha uma atitude de ficar sempre comparando o 

desenvolvimento de Lucas com os colegas da escola ou com o irmão. Nos momentos em que 

pude conversar com ela, tentava mostrar que devíamos comparar o desenvolvimento de Lucas 

com o dele mesmo, pois ele estava superando suas limitações e dificuldades, e mostrava um 

ritmo próprio para seu aprendizado. Apesar de perceber as mudanças de Lucas, para ela, ele 

ainda estava aquém das suas expectativas. Quando comentava que ele estava mais tranquilo e 

concentrado durante os atendimentos, ela parecia não dar muita importância para a minha 

percepção e para uma possível mudança. Parecia que tudo ainda era muito pouco para o que 

ela esperava. 
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A mim parecia que essa visão que Sandra tinha do filho era semelhante à da professora 

da escola. Também me chamava a atenção que nos momentos em que eu pedia o telefone da 

escola e avisava à mãe que eu ia conversar com a professora, parecia que a mãe se sentia 

excluída, perguntando se seria necessário ela estar presente nessa reunião. Muitas vezes ela 

me dizia que todas nós estávamos trabalhando para o desenvolvimento de Lucas (eu, ela, a 

médica e a professora). Ela sempre queria mostrar que a sua dedicação ao filho, nos estudos e 

para fazer as lições de casa, eram fundamentais para o seu aprendizado. Não discordo da 

participação dela, pelo contrário, acredito que a sua ajuda era muito importante. Mas eu 

estranhava a forma como ela se colocava, como se não fosse mãe, pois parecia que era mais 

uma profissional ajudando no desenvolvimento daquela criança. Algumas vezes, eu tinha 

impressão de que ela competia com as pessoas que cuidavam do seu filho, como se quisesse 

garantir que ninguém cuidava melhor dele do que ela mesma. 

Consegui conversar com a professora e a coordenadora por duas vezes, uma no início 

do atendimento, e outra no final. A professora mostrou que conhecia muito bem Lucas e suas 

dificuldades. Mostrava-se muito atenta às suas necessidades e passava atividades bem 

específicas para as limitações que ele tinha. Ela desenvolveu um grande vínculo com Lucas, 

reconhecia todo o seu desenvolvimento e falava isso para ele. Nesse momento percebi que a 

mãe, ao não conseguir reconhecer as mudanças positivas de Lucas, ampliava isso como um 

discurso da escola, e não foi o que constatei. 

No próximo capítulo irei apresentar os pensamentos de alguns autores que utilizaram a 

psicanálise para compreender a hiperatividade, incluindo alguns conceitos e contribuições de 

Winnicott. Após a apresentação teórica, será realizada uma análise do atendimento, a partir 

dos conceitos utilizados. 



 

CAPÍTULO 2  HIPERATIVIDADE E PSICANÁLISE 

 

2.1 O desenvolvimento emocional primitivo, estados excitados e estados 

tranquilos: contribuições de Winnicott 

 

“O que mais temo não é o Sono Eterno, mas a possibilidade de uma insônia 

eterna.” 

(Mário Quintana). 

 

Para compreender um pouco mais os conceitos da teoria que serão utilizados neste 

trabalho, se faz necessário apresentar o autor escolhido. Donald Woods Winnicott, 1896-

1971, nasceu na Inglaterra e era médico pediatra. Para compreender mais profundamente as 

questões emocionais que estavam relacionadas às doenças das crianças atendidas, iniciou 

estudos de psicanálise. Ele percebia que muitas vezes as doenças apresentadas por seus 

pacientes estavam relacionadas a questões afetivas e familiares. Uma de suas maiores 

contribuições foi o estudo da relação entre os bebês e suas mães, com um olhar diferenciado 

da psicanálise tradicional da época, e criação de uma teoria que traz elementos 

imprescindíveis para o entendimento das fases primárias do desenvolvimento humano. 

Em Natureza humana, Winnicott (1990), mostra como a vida instintiva é o meio pelo 

qual se estabelece a relação com a realidade externa. No início da vida humana existem dois 

estados experimentados pelo bebê, o estado tranquilo e o estado excitado. São estados que se 

alternam, nos quais o ambiente e a mãe ajudam o bebê a lidar com esses dois momentos, não 

só no início, mas ao longo de toda a vida. A vitalidade do bebê se desenvolve por meio da 

tensão instintiva, pois ele espera por algo, ele se movimenta para alcançar algo, com a mão ou 

com a boca. O bebê cria, e o que é necessidade pessoal se transforma em desejo. Todos estes 

são aspectos da tensão instintiva. 
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Dias (2003) resume com suas palavras alguns conceitos importantes de Winnicott. 

Existem duas fontes de excitação inicialmente, a instintualidade e a motilidade. A 

instintualidade posteriormente se transforma na área da sexualidade, destrutividade e 

agressividade. A onda instintual é constituída pela tensão ou impulso motor. O instinto, no 

início, é apenas um gesto sem intenção, e a instintualidade é o conjunto de excitações que se 

forma a partir de uma ação, e na qual existe uma expectativa de satisfação. 

A motilidade, por sua vez, se transforma na agressividade. Quando o ambiente 

consegue ajudar o bebê a viver essas formas de manifestação da tensão instintiva, ele pode 

gradativamente integrar essas duas formas de excitação. No início, Winnicott chama de 

instintualidade as tensões ou excitações instintuais. Dá-se o nome de instintualidade quando a 

tensão instintiva já começa a ser integrada pelo indivíduo, na fase do concernimento. Para 

Winnicott (2000), a fase do concernimento é o momento em que se inicia a integração do ego 

e que a personalidade da figura materna já é percebida pelo bebê. Além disso, a criança 

também já começa a sentir culpa pelo dano que ela imagina ter causado à mãe com sua 

agressividade. Porém, ela também tem a possibilidade de reparar o dano causado, 

transformando sua agressividade em futuras funções sociais.  

No início, a mãe ou o ambiente oferecem o apoio para as experiências globais do bebê. 

Os instintos são tão intensos que parecem ser uma ameaça ao próprio bebê, mas a mãe, 

colocando-se como apoio, ajuda o fortalecimento do ego e a coesão psicossomática. Porém, 

quando há uma falha nesse apoio, essas tensões podem ser sentidas como intrusões ou 

perseguidoras. O ambiente, favorecendo, contribui para que o bebê reconheça gradativamente 

que esses impulsos são aspectos do si mesmo vivo, e não são externos. 

Por outro lado, os estados tranquilos são momentos que complementam o movimento 

dos estados excitados. Eles acontecem quando o bebê está na quietude do mundo subjetivo. A 

repetição entre esses dois estados ajuda o bebê a construir uma confiança no ambiente. Nos 
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estados excitados, os objetos são encontrados, e no estado tranquilo o bebê habita o mundo, 

vive um estado não integrado, no qual se sente sustentado pela mãe. Uma experiência bem 

estabelecida do estado tranquilo possibilita o descanso, que é a base, na vida adulta, do 

desenvolvimento da capacidade de estar só. O descanso, na vida adulta, estará presente por 

meio da atividade imaginativa, da concentração lúdica ou artística, ou do trabalho criativo. 

Contudo, quando os estados tranquilos não são vividos de forma saudável, há uma ansiedade 

com relação à tranquilidade. O bebê ou a criança acabam evitando o estado de quietude 

porque a falta de tensão se assemelha à morte. 

Winnicott (2005) mostra que através de algumas tarefas, holding, handling e 

apresentação de objetos é que a mãe pode contribuir com uma situação favorável para que as 

necessidades da criança sejam atendidas na sua saúde psíquica e emocional. A partir dessas 

funções, o indivíduo conseguiria desenvolver integração, personalização e realização. 

A tarefa de integração no tempo e espaço é a mais básica de todas, pois o bebê não 

poderá constituir um corpo (personalização) e não conseguirá ter um sentido de realidade 

(realização) se não se sentir si-mesmo dentro de um tempo e espaço. Nesse momento da vida 

é fundamental, para que ocorra a integração, que o bebê possa viver a sua continuidade de ser, 

por meio da presença contínua da mãe, pois assim é que o bebê pode começar a ter o primeiro 

sentido de tempo no mundo subjetivo. A presença materna se inicia na vida intrauterina e 

posteriormente, com a experiência do bebê de intimidade com o corpo da mãe, pela 

respiração, sentindo as batidas do coração. Essas experiências serão a marcação do tempo 

para o bebê e, além disso, esse tempo também será marcado a partir da adaptação da mãe às 

suas necessidades, a fome, a amamentação, a excreção, o sono. O bebê começa a prever o que 

virá a partir de suas próprias necessidades. Com a experiência da temporalização subjetiva, o 

bebê começa constituir um passado, presente e futuro. Nessa fase, o bebê tem certa limitação 

na memória, e se a mãe fica ausente por mais tempo que ele pode suportar, a memória da 
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presença se apaga e pode ocorrer uma sensação de aniquilamento, de loucura. O trauma 

registrado na criança pode não ser corrigido, mesmo com o retorno da mãe. Para retomar a 

sensação de segurança da criança, é necessário que se inicie todo o processo de confiança 

entre a mãe e o bebê. O apagamento da memória é o que Winnicott chamou de agonia 

impensável. Dessa forma, nesse momento o cuidado adaptativo é a confiabilidade, que aqui se 

resume em previsibilidade. 

Em relação ao espaço, o primeiro lugar onde o indivíduo habita é o seu próprio corpo. 

Pensando que o corpo é a primeira morada, ele não existe solto no espaço, mas sustentado 

pelo colo da mãe. Assim, a importância do lugar na integração do si-mesmo vai desde a 

sensação de ter um corpo, até a forma como a mãe segura o corpo do bebê, e também mantém 

uma continuidade dele num certo espaço, como a segurança que ele sente em deitar todos os 

dias no mesmo berço, olhando para o mesmo local no seu quarto, e assim por diante. 

Assim, o segurar (holding) se amplia para sustentar a situação no tempo, dando 

segurança ao bebê de que nada lhe aconteça, apenas esperando o seu movimento. 

A segunda tarefa é o alojamento da psique no corpo, personalização. No início soma e 

psique estão indiferenciados e se tudo correr bem, eles funcionarão como uma unidade. O 

cuidado materno que possibilita essa coesão psicossomática é o handling, o manejo da mãe ao 

segurar o corpo do bebê. O amor nessa fase se expressa pelo cuidado físico que a mãe tem 

com seu bebê. O handling acontece a partir de todas as experiências sensórias, como o abraço 

vivo da mãe, o cheiro, o contato com as diversas texturas, a temperatura, o carinho recebido, o 

momento de tomar banho. A forma como a mãe segura seu bebê vai afetar a personalização. 

Essa tarefa também se constitui no reconhecimento da mãe de que o bebê é um sujeito 

psíquico, e não somente um corpo. Apesar desse período da vida ser fundamental para a 

coesão psicossomática, ela não se finaliza nesse momento, é uma construção que acontece ao 

longo de toda a vida. 
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A última tarefa fundamental é a apresentação de objetos que vai acontecendo desde o 

início da vida, e se constitui na apresentação do mundo ao bebê pela mãe. Só que essa 

apresentação deve ser feita em pequenas doses, pois se for muito precoce, pode ser sentida 

como uma invasão ao self do bebê. No início, o bebê não tem maturidade suficiente para 

perceber que existe uma realidade externa, nem os objetos que a ela pertencem, e muito 

menos tem condição de se relacionar com eles. Aos poucos, o indivíduo consegue 

desenvolver o sentido de externalidade e a capacidade de percepção, podendo se relacionar 

com os objetos objetivamente percebidos. Nesse momento é que seria possível o início das 

relações interpessoais. 

Segundo Winnicott (2000), é importante que o movimento apareça como um gesto do 

próprio bebê, pois se o ambiente tem iniciativas repetidas e frequentes, o bebê pode sentir 

essas iniciativas como invasivas e acabar reagindo a elas. Nesse caso, a motilidade seria 

vivida como uma reação, e não como um gesto espontâneo. Assim, o que pode ser perigoso 

aqui é que o bebê precisaria sempre da oposição para realizar seu gesto. Nessas situações, fica 

muito difícil o “eu” se estabelecer. 

Para o autor, a agressividade tem sua origem não só a partir da motilidade e da 

impulsividade instintual, mas também por meio de traumas causados por falhas ambientais. 

Essas falhas acabam inibindo a espontaneidade do bebê, que não consegue relaxar ou viver as 

experiências instintuais. 

 

2.2 Contribuições de alguns psicanalistas 

 

Neste trabalho utilizei a contribuição de alguns psicanalistas que estudaram a 

hiperatividade, como Alan Sugarman, Mello e Berger. Esses psicanalistas tiveram como base 

teórica Anzieu, Bion, Balint, Ferenczi, Sigmund Freud, Melanie Klein, Roussillon e 



 56 

Winnicott, entre outros. Esses psicanalistas adotaram a teoria de Winnicott como 

complementar à desses outros autores, porém gostaria de deixar claro que compartilho com 

esses pesquisadores algumas ideias usadas e que fazem parte da teoria de Winnicott. 

Entretanto, acredito que um dos aspectos interessantes desses trabalhos é que foram 

escritos por pesquisadores que tiveram uma experiência clínica com crianças hiperativas e 

perceberam questões fundamentais que são semelhantes nas suas histórias, pois foram 

crianças que sofreram traumas no início de suas vidas. Perceberam um ponto que também 

considero fundamental no caso descrito neste trabalho. Mas a diferença entre o meu trabalho e 

os desses pesquisadores é que Winnicott é o autor que tenho como referência, e eles, por outro 

lado, adotam um diálogo entre as diversas escolas da psicanálise. 

Durante o 44º Congresso da Associação Internacional de Psicanálise, realizado em 

2005, Marianne Leuzinger-Bohleber (Frankfurt), Dieter Burgin (Basel) e Luisa Busch de 

Ahumada (Buenos Aires) discutiram a hiperatividade do ponto de vista psicanalítico. Alan 

Sugarman (2006) coordenou um artigo incluindo as principais ideias desses autores, incluindo 

as suas próprias hipóteses sobre o tema. Sugarman mostrou sua preocupação com o fato de 

que o distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade está sendo visto por muitos profissionais 

e pais, no mundo inteiro, como um distúrbio neurológico ou bioquímico, em que o 

medicamento tem sido o tratamento mais escolhido, contudo ele e os outros palestrantes 

questionam essa opção.  

Os três relataram que traumas precoces contribuíram para os sintomas das crianças 

diagnosticadas com TDAH. Sugarman acredita que as crianças hiperativas têm problemas 

sérios com a autorregulação, pois compreende que tanto a regulação afetiva quanto a 

narcísica, a estabilidade de si e a representação de objetos são problemáticas. 

Consequentemente, suas mentes têm dificuldades em estabilizar e preservar o equilíbrio 

homeostático entre os diversos processos e conteúdos mentais necessários para adequar a 
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autorregulação. Para o autor, algumas crianças com TDAH nasceram com limitações na sua 

própria constituição, em relação às funções reguladoras. Porém, mesmo essas crianças 

desenvolvem fantasias inconscientes que mostram suas dificuldades funcionais e que devem 

ser analisadas. Outras crianças com TDAH tiveram essa função reguladora impedida de se 

desenvolver pelo trauma precoce, colocando o conflito interno e a inibição das funções como 

questão. 

Ele concluiu que o tratamento analítico individual dessas crianças poderia ajudá-las a 

mobilizar e reintegrar as suas funções reguladoras por refletir o trabalho de suas mentes, 

vendo onde, como e porque ela trabalha menos em certas áreas. 

De acordo com Sugarman (2006), Dieter Burgin enfatizou que os sintomas do TDAH 

podem construir uma síndrome, mas nunca uma doença, mesmo que tenha uma base genética. 

Burgin afirma que a perspectiva psicanalítica foca as diferentes estruturas subjacentes da 

personalidade, as questões relacionais e as trocas emocionais com a família da criança. A 

experiência clínica revela as questões de estrutura e de relação com o objeto nessas crianças, e 

para ele não existe somente uma causa. 

Sugarman (2006) ainda acrescenta que Burgin comentou que a atenção é uma função 

complexa do ego, que se desenvolve num contexto relacional específico, influenciado por 

fatores genéticos, trocas emocionais precoces, temperamento, microtraumas etc. Crianças que 

apresentam o TDAH normalmente demonstram atenção e atividade quando fazem algo que 

elas gostam, mas a dificuldade está na experiência de fazer algo que é de uma demanda 

externa. Desse modo, para o autor, o déficit de atenção reflete uma disfunção do ego precoce 

resultante de uma falha na relação com o objeto primário de conter, de centrar a atenção, e na 

construção da confiança na constituição da temporalidade. Muitas disfunções do ego surgem 

por falhas no holding. Uma das piores falhas se dá na capacidade de simbolizar, na 

dificuldade para expressar emoções; dessa forma, a ação se transforma numa maneira de 
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evitar sentimentos insuportáveis. Por exemplo, na história dessas crianças foram encontradas 

perdas precoces, sem ter havido a oportunidade de viver a tristeza; a hiperatividade pode 

compensar isso com o déficit na empatia e no cuidado corporal afetuoso. Infelizmente, cada 

uma dessas falhas também pode afetar ao cérebro de forma estrutural. 

Sugarman (2006) informa que Burgin concluiu seu trabalho enfatizando o valor do 

tratamento psicanalítico dessas crianças. A relação analítica suporta e oferece continência de 

muitas maneiras, promovendo um enquadramento que dá um limite, transformando a ação em 

linguagem e outras intervenções ajudando o desenvolvimento. Os medicamentos podem ser 

úteis para facilitar um processo analítico, após um diagnóstico cuidadoso, e também cuidando 

para não inibir o desenvolvimento das fantasias da criança. O acompanhamento e orientação 

dos pais e professores são essenciais e devem ocorrer paralelamente à análise. 

Sugarman (2006) relata que Marianne Leuzinger Bohleber realizou, em 2003, um 

projeto de pesquisa com crianças na educação infantil. Ela tentou verificar se a intervenção de 

um psicanalista na escola durante dois anos, num programa de intervenção e prevenção, 

poderia diminuir o número de crianças diagnosticadas com TDAH ou outros tipos de 

distúrbios psicossociais, durante o primeiro ano escolar. O estudo envolveu 500 crianças entre 

três e quatro anos, em 14 escolas públicas de educação infantil, na cidade de Frankfurt. 

Nessas escolas havia muitas crianças imigrantes, que passaram por traumas familiares 

e sociais em decorrência da imigração. A atitude da psicanalista foi oferecer suporte aos 

professores na compreensão da idiossincrasia, enfatizando as questões inconscientes. 

Após a intervenção de um psicanalista, holding e continência se tornaram caminhos 

significativos de intervenção dos professores com essas crianças, construindo um 

desenvolvimento das regras sociais e negociações com as crianças e evitando ter uma atitude 

coercitiva. Finalmente, ela exaltou a necessidade da se ter estratégias terapêuticas como 

complementares às estratégias educacionais na educação infantil. Essas estratégias incluíam 
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um ritmo estruturado com a agenda do dia, integrando as crianças a grupos semelhantes, 

promovendo ginástica e esportes, atividades de expressão e criatividade, e um programa 

modificado para prevenir a violência. 

Sugarman (2006) afirma que a pesquisadora concluiu que o TDAH é um transtorno 

que tem diversas causas; dentre elas, uma das de maior impacto é a experiência de um trauma 

precoce. Também reconheceu que muitas das crianças viveram o problema da imigração e das 

famílias desfeitas. Ela percebeu que as supervisões ajudaram muito a fortalecer o 

profissionalismo dos grupos, através do holding e continência, prevenindo a fragmentação e 

expulsão das crianças com dificuldades. 

De acordo com Sugarman (2006), a última participante da palestra foi Luisa C. Busch 

Ahumada, que concluiu a apresentação com seu trabalho “Construindo um ambiente de 

parceria na terapia dos distúrbios de atenção”. Ela apresentou dois casos clínicos, o primeiro 

de um garoto de sete anos e outro de onze anos. Ela reconheceu que os dois casos eram 

demonstrações de distúrbios psicossociais advindos de traumas cumulativos que se iniciaram 

no segundo ano de vida dessas crianças. 

De um modo geral, Sugarman (2006) mostrou que os palestrantes enfatizaram a 

necessidade de a análise priorizar a contenção dos impulsos e interpretação das atitudes 

agressivas no tratamento e evitar interpretações profundas. 

A discussão desse artigo se deu em torno da transmissão transgeracional do trauma. A 

questão principal estaria relacionada a uma quebra ou rompimento do vínculo mãe-criança e 

teria como trauma subsequente mudanças na estrutura da mente. 

Sugarman (2006) conclui enfatizando a importância da conversa com os pais e 

escolas, por causa da complexidade da etiologia do TDAH, comentando que a questão é que 

os pais preferem separar a mente e o corpo e buscar o medicamento para reduzir as suas 

culpas sobre a possível culpa deles nas dificuldades de seus filhos. 
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Por outro lado, a análise busca o engajamento dos pais no tratamento, incluindo suas 

responsabilidades e envolvimento na questão. No final das contas, os pais também podem 

ficar traumatizados por terem um filho com TDAH e podem acabar reagindo tentando 

compensá-los, frustrá-los ou puni-los. Dessa forma, o autor recomenda que os pais possam ser 

também tratados. 

Adolpho Menezes de Mello (1998), médico, pediatra e psicoterapeuta, apesar de não 

ser um psicanalista, uniu a sua prática médica à teoria de Winnicott. O autor critica o 

diagnóstico de hiperatividade oferecido precipitadamente para muitas crianças e acredita que 

atualmente existe certo exagero nos diagnósticos, baseado num modismo. Ele afirma que 

durante vinte e cinco anos de clínica médica presenciou poucas crianças que foram 

diagnosticadas como hiperativas por lesões neurológicas. E somente duas crianças realmente 

necessitaram de medicamento, pois a maioria apresentava grandes mudanças, a partir de 

orientações aos pais e mudanças na família. Na sua experiência, a maioria das crianças era 

superestimulada, ansiosa ou sem limites. Acrescenta também que existem situações que a 

hiperatividade se apresenta como um desejo da criança tirar a mãe de uma depressão. 

Segundo Mello (1998), as crianças a que atendia tidas como hiperativas tinham um 

comportamento muito diferente nas consultas com ele, mostravam-se mais “dóceis” e 

buscavam uma aproximação maior com ele. Ele percebia que ao oferecer um ambiente 

continente, era capaz de baixar a ansiedade da criança. 

Conhecendo a história de vida das crianças, o autor comenta que reconhece com 

frequência que elas tiveram sofrimentos na vida uterina, perinatal ou nos primeiros anos de 

vida. Mello (1998) inclui nessa lista mães que tiveram perdas importantes, doenças ou até 

acidentes graves, como, por exemplo, vivências de morte, bolsa rota precocemente, ameaças 

de abortamento, infecções ou quaisquer doenças que os bebês sofrem com permanências em 

incubadoras e UTIs. Ele acredita que esses fatos poderiam ser as causas da agitação e 
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dificuldade de concentração. Comenta que os sofrimentos ficariam gravados como mortes que 

estariam prestes a acontecer, parecendo que o estado de hiperatividade se constituiria a partir 

de movimentos que tentariam contrapor a sensação de morte presente. 

O autor utiliza a teoria de Winnicott para fundamentar sua hipótese: 

 

“Todas as falhas que poderiam engendrar a ansiedade inimaginável 

acarretam uma reação da criança, e esta reação corta a continuidade 

existencial. Se há recorrência da reação desse tipo de modo persistente, se 

instaura um padrão de fragmentação do ser. A criança cujo padrão é o de 

fragmentação da continuidade do ser tem uma tarefa de desenvolvimento 

que fica, desde o início, sobrecarregada no sentido da psicopatologia. Assim, 

pode haver um fator muito precoce (datando dos primeiros dias ou horas de 

vida) na etiologia da inquietação, hipercinesia e falta de atenção 

(posteriormente designada como incapacidade de se concentrar).” 

(WINNICOTT, 1983, p. 59) 

 

Mello (1998) acrescenta que mesmo nas crianças que são afetadas neurologicamente, 

o comportamento de hiperatividade parece ser desproporcional às lesões, mostrando relação 

com suas vivências emocionais, ligadas à morte, como foi dito acima. Dessa forma, o autor 

não acredita que o medicamento seria o mais importante, mas sim a orientação familiar e a 

psicoterapia, para agir na principal questão do problema. 

O psiquiatra e psicanalista francês Maurice Berger (2007) mostra contribuições mais 

recentes, a partir do seu estudo aprofundado sobre a hiperatividade. Um dos objetivos do 

estudo foi tentar entender como seria o funcionamento da vida psíquica da criança hiperativa. 

Para isso, utilizou o trabalho realizado, em 1998, pelos americanos Massie, Szanjnberg e 

Brody, patrocinado pela Associação Psicanalítica Internacional. 

Esses pesquisadores fizeram um acompanhamento de 78 crianças, desde o nascimento, 

até os trinta anos de idade. Durante esse estudo, houve filmagens das mães e das crianças no 

transcurso de suas interações, que implicavam na alimentação e no brincar. Também foram 
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entrevistados os pais, mães e crianças em intervalos regulares. Nessa população, os autores 

encontraram seis crianças hiperativas, segundo os critérios do DSM IV. O objetivo desse 

trabalho era descrever uma observação direta do desenvolvimento da criança e das interações 

pais-filhos, sem nenhum a priori. Berger escolheu mostrar com mais detalhes o caso de duas 

crianças que vão se tornando progressivamente hiperativas. 

O primeiro caso era de uma criança chamada Daphne. Quando ela tinha seis semanas 

de vida, a mãe parecia ser uma pessoa mais de ação que de introspecção: apresentava um 

discurso verborreico, raramente brincava tranquilamente com seu bebê e, ao alimentá-la, se 

mostrava dominante, não tinha calma e era incapaz de desacelerar seu ritmo. Aos seis meses, 

o bebê estava permanentemente deitado e vomitava ao comer. Sua mãe sempre tinha o mesmo 

modo de contato: falava continuamente com sua filha, mas quase nunca o fazia com calma, 

deixando-a sozinha com frequência. Com um ano, a mãe deixava que Daphne comesse do seu 

jeito os alimentos que colocava na mesa porque sua filha mostrava certa resistência às trocas 

com a mãe durante as refeições. Daphne não parava de andar de um lado para o outro e, em 

poucos minutos, desorganizava totalmente o local onde acontecia a observação. Quando tinha 

quatro anos, o pai de Daphne começou a ter episódios maníacos e começou a beber. Quando 

ele estava deprimido, ficava agressivo. 

Aos dezoito anos, Daphne falava muito rapidamente, sem se dar tempo para refletir e 

tinha pouca confiança em si mesma. Logo que terminou seus estudos secundários, casou-se 

com um homem que acabou se tornando alcóolatra; ela mesma também começou a beber 

enquanto durou seu casamento, até o divórcio. Aos trinta anos, sua evolução foi boa. 

Mostrava-se mais reflexiva e mais satisfeita com a vida. Já não bebia e utilizava o sonho para 

se defender de situações conflitivas. Também já não tinha a compulsão de se movimentar sem 

parar. 
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A segunda situação é de uma criança chamada Francisco. Sua mãe o criou sem afeto, 

sem sorriso e de forma mecânica, sem saber o que fazer quando ele chorava. Francisco foi 

hiperativo desde o mesmo momento que aprendeu a andar e investiu mais nos objetos que nas 

pessoas. Seu pai nunca brincava com ele. Aos quatro anos, nem seu pai e nem sua mãe se 

davam conta da dimensão da sua hiperatividade. 

Quando tinha dezoito anos, tinha um coeficiente de inteligência 130 e parecia estar 

muito tranquilo. De fato, se controlava muito e estava inibido; era incapaz de se interessar por 

nada além do basquete, mas não podia suportar o mínimo arranhão que lhe produzia a prática 

desse esporte. Conservava uma imagem idealizada de seus pais, salvo duas lembranças ruins: 

uma quando o haviam castigado exageradamente, e outra, quando a família mudou de casa e 

ele perdeu todos os amigos, que compensavam a sua dificuldade na vida familiar. Francisco 

falava de modo ininterrupto, o que fazia pensar que a parte instável que estava fora de 

controle em sua infância permanecia ativa, mas de modo mais verbal que físico. Tinha ideias 

depressivas. Com trinta anos, não tinha relações com mulheres, havia desenvolvido uma 

intelectualização obsessiva, sentia que não era feliz, mas era incapaz de pedir ajuda 

psicoterápica, já que para ele os pensamentos não eram mais que um exercício filosófico. 

Contudo, havia tido uma mudança importante: Francisco já não idealizava seus pais. 

As seis crianças que evoluíram para uma hiperatividade haviam tido uma história 

médica pré-natal e infantil e um desenvolvimento psicomotor sem problemas. Mas em cada 

caso sempre existiam problemas psicodinâmicos e interativos em nível familiar, o que sugeria 

que sua hiperatividade se devia a uma etiologia fundamentalmente mais psicológica que 

física. Segundo a experiência dos autores, muito poucas crianças que receberam em consulta 

por causa da hiperatividade, transtorno de atenção e impulsividade, apresentavam lesões do 

sistema nervoso central. A presença dessas lesões só apareceu em 5% dos casos, com 

pequenos indícios neurológicos em históricos médicos vinculados a traumas durante a 
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gravidez ou na infância, e as interações familiares não eram problemáticas. Em cada um dos 

seis casos, os pais eram incapazes de entrar em contato com seus filhos quando ainda eram 

bebês e o vínculo entre pais e filhos estava perturbado. 

Uma vez que se instalava esse tipo de relação, a criança não contava mais com seus 

pais como pessoas que poderiam conferir uma segurança emocional. O resultado desse 

vínculo perturbado era o comportamento hiperativo, o qual consistia literalmente, quando a 

criança era ainda pequena, em uma espécie de trem descarrilhado. Em uma idade mais 

avançada, muitos desses pais se mostravam invasivos, muito controladores, muito inibidos ou, 

em alguns casos, porque estavam demasiadamente ocupados ou porque não davam nenhum 

valor ao brincar. Nas crianças que chegaram a ser hiperativas, pensar, sentir prazer e agir 

nunca podiam se fundir em um todo. E os castigos corporais eram frequentes nas seis 

crianças, e nada indicava que isso resultava em alguma ajuda para elas. 

Aos trinta anos, quatro das seis crianças tinham problemas de insegurança e uma 

relação difícil com seus pais. Podemos assinalar que todos os pais estavam preocupados e 

intervinham na vida dos filhos. Mostravam um grande interesse e davam de si o quanto 

podiam. Nenhum deles havia abandonado seu filho. Sem esse comprometimento, as 

perturbações talvez tivessem sido maiores. Nos seis casos, os problemas na relação entre os 

pais e filhos se situavam num nível clínico muito sutil, e alguém não preparado ou um 

terapeuta muito superficial não seria capaz de percebê-los. 

Em geral, as crianças não apresentaram nenhum comportamento peculiar durante o seu 

desenvolvimento nos primeiros seis meses de vida. Os transtornos começaram a aparecer 

entre os seis e doze meses, em forma de uma tristeza, pouca atividade e sinais de 

irritabilidade. Às vezes, a ausência de descanso interno só aparecia na forma de uma 

incontrolável necessidade de falar. 
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Essa investigação mostrou a importância das perturbações nas relações precoces entre 

pais e filhos na gênese da hiperatividade. 

 

2.3 Reflexões sobre o atendimento de Lucas quanto à hiperatividade 

 

Proponho, neste momento, uma articulação entre a teoria e a experiência prática 

descrita neste trabalho. Será discutido o caso, mostrando algumas questões que percebi terem 

sido não somente importantes, mas fundamentais no desenvolvimento emocional de Lucas e 

que, de alguma forma, se relacionam com a sua dificuldade de concentração e também na sua 

agitação. 

Ao entrar em contato com os escritos dos autores apresentados neste trabalho, percebi 

que todos eles concordavam em um ponto: as causas da hiperatividade não estavam definidas 

até o momento, mas pesquisas médicas sobre o tema mostram que existem alguns fatores que 

parecem estar envolvidos nas causas do transtorno. De acordo com Condemarín, Gorostegui e 

Milicic (2006), é muito difícil definir as causas da hiperatividade ou pensar em um só fator de 

influência. Dessa forma, as autoras expõem cinco fatores que poderiam estar associados à 

origem do TDAH e que muitas vezes se relacionam: genéticos, não genéticos (pré-natais, 

perinatais e pós-natais), nutricionais, neuroanatômicos, familiares e psicossociais. 

A partir dessas informações, pensei que Lucas pode realmente ter o TDAH, mostrando 

ter influências não genéticas, mas perinatais (causadas durante o parto) que poderiam ter 

resultado na lesão, juntamente com questões psicossociais, que seriam as emocionais vividas 

por ele, que estão para além da lesão. De acordo com a experiência de Mello (1998), acima 

apresentada, mesmo nas crianças hiperativas que haviam sido afetadas neurologicamente, o 

comportamento parecia ser desproporcional às lesões, o que o levou a acreditar ainda mais nas 

relações associadas às suas vivências emocionais ligadas à morte. 
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Além de Mello (1998), todos os outros autores apresentados neste capítulo 

apresentaram hipóteses a partir das suas próprias experiências com crianças hiperativas que, 

em sua maioria, tinham vivido situações no início de vida de rupturas ou falhas ambientais 

relevantes. Para esses autores, seria possível pensar em situações emocionais que 

influenciaram fortemente o comportamento das crianças. Para eles, existiria uma sensação de 

quase morte ou de desintegração muito presente quando as crianças eram bebês ainda muito 

pequenos. 

Refletindo sobre as contribuições de todos esses psicanalistas, acredito que a 

hiperatividade de Lucas também tenha acontecido por questões muito semelhantes às 

encontradas por eles, principalmente porque Lucas também viveu situações similares. 

Durante os atendimentos, percebia que a falta de atenção de Lucas o impedia de 

observar as letras, de escutar seus sons e de começar a fazer as relações entre elas, 

construindo uma palavra. A minha pergunta sobre a dificuldade de aprendizagem de Lucas 

não se encerra com ideia de que a causa seria a sua falta de concentração. Mas vou mais 

adiante, querendo entender porque era tão difícil para Lucas se concentrar. 

Pensando sobre a história de vida de Lucas, acredito que a situação vivida por ele aos 

dois meses de vida foi muito marcante e afetou muito o seu desenvolvimento emocional. 

Acredito que os setenta dias no hospital podem ter sido vividos para Lucas como uma 

experiência traumática, pois ocorreram mudanças em seu meio ambiente de forma brusca, 

interrompendo a continuidade de ser do bebê. Era um ambiente em que faltou previsibilidade 

e confiança, o tempo do mundo externo era predominante, não existia uma adaptação ao ritmo 

do bebê e às suas necessidades nos momentos em que elas apareciam, e o espaço também não 

foi construído para ele, considerando a sua subjetividade. Ele pode ter vivido uma invasão da 

realidade externa de forma abrupta e precoce. Segundo Winnicott (1983), as falhas ambientais 

podem acarretar ansiedades inimagináveis. Nessas situações em que o bebê sente 
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frequentemente essas ansiedades, resultam reações do bebê, que quebram a sua continuidade 

de ser. Dessa forma, instaura-se um padrão de fragmentação do ser. O autor afirma que 

situações desse tipo podem causar inquietação, hipercinesia e falta de atenção. 

Com a falta de holding da mãe, e consequentemente do handling, as falhas nas 

experiências sensórias podem ter afetado a integração psicossomática da criança. Como foi 

colocado acima, é possível que essas falhas tenham contribuído para que Lucas tenha sentido 

as tensões instintuais não como aspectos do si-mesmo, mas sim como intrusões. 

Como foi explicitado nas construções teóricas, quando o ambiente se torna invasivo 

precocemente, o bebê tem dificuldades em ter a experiência do gesto espontâneo, pois ele 

pode acabar reagindo ao ambiente, não conseguindo sentir que ele mesmo está criando, o que 

pode ter consequências posteriores no desenvolvimento da capacidade criativa da criança. 

Dessa forma, acredito que a hiperatividade de Lucas se mostra na tentativa de não 

poder entrar em contato com sentimentos de muita angústia, como o medo da morte, perda, 

frustração etc. Penso que Lucas não pôde desenvolver um espaço interno que pudesse conter 

os sentimentos de angústia, pois o processo que acontece anteriormente pelo ambiente, 

através do holding da mãe, foi interrompido de forma precoce e abrupta. Esses sentimentos 

acabam sendo vividos como uma angústia de desintegração. 

Além disso, a partir do momento que houve uma mudança do ambiente de Lucas, 

antes era a sua casa e, depois a UTI do hospital, os dois estados que aconteciam naturalmente 

em Lucas, os estados excitados e estados tranquilos, já não aconteciam mais da mesma forma. 

Lucas sofria com a mudança de um ambiente familiar para um ambiente não familiar e 

extremamente invasivo, pois numa UTI, o ritmo é imposto pelo ambiente e as necessidades 

individuais do bebê já não são olhadas e acolhidas. Como foi dito por Winnicott (2000), o 

gesto espontâneo do bebê nessa situação fica muito comprometido, pois o ambiente teve 

iniciativas repetidas e frequentes e o bebê pode sentir essas iniciativas como invasivas e 
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acabar com elas reagindo. Nesse caso, a motilidade seria vivida como um movimento reativo, 

e não como um gesto espontâneo. Essas falhas ambientais acabaram inibindo a 

espontaneidade do bebê, e acredito que essa foi a principal razão que impediu Lucas de 

relaxar ou viver as experiências instintuais. 

Como afirmou Dias (2003), o fato do estado tranquilo não ter sido vivido de forma 

suficientemente boa por Lucas acabou dificultando a possibilidade dele também viver o 

descanso e, consequentemente, a atividade imaginativa, a concentração lúdica ou artística, ou 

o trabalho criativo. Como os estados tranquilos não são vividos de forma saudável, há uma 

ansiedade de Lucas com relação à tranquilidade. O relaxamento foi vivido por Lucas como 

uma sensação de possível desintegração ou de morte. Esse aspecto também foi observado por 

Mello (1998), quando afirmou que, para ele, a hiperatividade surge como um movimento que 

tenta se contrapor à sensação de morte presente. 

Safra (2004) afirma que uma das necessidades fundamentais do homem é ser recebido 

no mundo pelo outro, e mostra algumas situações que se apresentam como problemáticas na 

chegada de um bebê. Uma delas ele nomeia como “mãe-repouso” ausente: 

 

“Nessa situação, há ausência da mãe meio ambiente e do holding. Isso 

significa que não há possibilidade de quietude e consequente experiência de 

ser, acarretando uma organização defensiva ao redor da hiperatividade.” 

(SAFRA, 2004, p. 132). 

 

No caso de Lucas, com a mãe-repouso ausente pela internação, o ambiente-repouso se 

tornou ausente. Porém acredito que, posteriormente, a relação com a mãe parece ter seguido 

um caminho parecido. 

Ao longo dos atendimentos, fui percebendo que a mãe de Lucas não tinha dúvidas a 

respeito do diagnóstico do filho, que foi dado por uma neurologista. Tive acesso ao laudo 

escrito pela médica, no qual dizia que Lucas tinha o TDAH (transtorno de déficit de atenção e 
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hiperatividade) causado por uma lesão no cérebro. O local da lesão se relacionava à memória, 

concentração e coordenação motora fina. Dessa forma, para a médica, a lesão explicaria as 

características do paciente. 

Percebi que para a mãe era um alívio imaginar que essa era a causa do problema do 

filho, pois sempre que se referia ao comportamento dele, tentava consolar a si mesma, 

dizendo que não era culpa dele seu “mau comportamento”, mas a questão é que ele tinha um 

problema em sua “cabecinha” que causava isso. Era difícil a mãe compreender o que 

acontecia com Lucas e as causas do seu comportamento. Para a mãe, as dificuldades de Lucas 

pareciam ter somente duas possíveis causas: ou seriam problemas neurológicos, ou ele era 

uma criança levada e desobediente. Dessa forma, a sua visão ficava entre ninguém ter a 

“culpa” de Lucas ser como ele é (caso fosse uma causa neurológica), ou a “culpa” seria dela, 

que não conseguiu educá-lo de uma forma adequada (caso não existissem causas orgânicas). 

Para ela, não existia a possibilidade de Lucas se apresentar do jeito que era por questões 

emocionais, em que a história de vida dele, o ambiente e a família estariam envolvidos, e na 

qual haveria uma interação entre todos os fatores. Parecia que o que causava certa angústia 

para a mãe era se sentir responsável por algo que trouxesse sofrimento para o filho. Em uma 

de nossas conversas, Sandra falou sem muito pensar: “Ah, mas se eu descobrir que isso é 

sem-vergonhice de Lucas, eu vou ficar brava!”. Acredito que Sandra, além de lutar contra um 

sentimento de culpa, talvez também tivesse medo de ser julgada, porque se Lucas fosse só 

“malcriado” e não hiperativo, ela se sentiria responsável por seu comportamento e também 

poderia ser julgada como uma mãe que falhou na criação de seu filho. 

Durante as nossas conversas, percebi também que, durante toda a vida de Lucas, a 

cirurgia foi uma marca muito negativa para a família, pois todos o enxergavam como aquele 

que ainda era frágil, que tinha uma possibilidade de voltar a ficar doente ou de desenvolver 

algum outro problema grave. A mãe parecia agir sempre de uma forma muito preocupada e 
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protetora com todos os três filhos, mas principalmente com Lucas. Percebia que a 

“superproteção” de Sandra em relação a Lucas se voltava para um cuidado excessivo com a 

saúde dele, o que parecia contribuir para a sua dificuldade em desenvolver uma maior 

autonomia, como na situação do acampamento, em que ela não queria que Lucas, nem que os 

irmãos fossem. Ou seja, nesse momento ela não via essa viagem como um desafio para Lucas, 

e que ele seria capaz de passar por isso, mas entendia como uma situação em que ele poderia 

ficar triste ao perceber o que ainda não fazia e que os outros faziam. Nesse momento, ela 

parecia tentar protegê-lo de uma futura frustração. 

Acredito que a forma como a mãe de Lucas lidou com a sua situação parece ter 

dificultado ainda mais o seu crescimento. É como se ela, de alguma forma, se sentisse culpada 

de não ter conseguido protegê-lo desse sofrimento no início de sua vida, que acabou fazendo 

com que adotasse uma postura de maior proteção, para evitar outros possíveis sofrimentos. 

Porém, as outras situações em que ela julgava que precisava protegê-lo não eram de 

sofrimento, mas de possíveis dificuldades que fazem parte da vida e que Lucas, não tendo 

autonomia para encará-las, também se sentia uma criança incapaz. 

Outra situação em que percebi pouca autonomia de Lucas foi quando descobri que ele 

não sabia amarrar o cadarço do seu tênis; muitas vezes, durante alguns minutos da sessão, eu 

ensinava para ele como amarrar, e aguardava que ele tentasse fazê-lo sozinho. Ele ficava 

muito feliz quando conseguia e, às vezes, chegava à sessão falando sobre isso e me mostrando 

que já sabia amarrar sozinho. 

O que parecia, muitas vezes, é que a maior dificuldade de Sandra era de poder 

enxergar Lucas com suas reais necessidades. Ela ora tinha dificuldade em dar autonomia para 

ele (o protegendo), ora exigia ou esperava dele algo que ele ainda não era capaz de realizar. 

Ela esperava que os dois irmãos tivessem desenvolvimento emocional e intelectual iguais, e 

assim comparava o desenvolvimento de Lucas com o das crianças de sua classe. Era como se 
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ele estivesse sempre aquém, nunca chegava onde ela queria. Assim, Sandra deixava de 

enxergar Lucas como ele realmente era, como também as suas conquistas, que eram muitas. 

Nesse sentido, Lucas teve que enfrentar dificuldades que foram consequências não só 

de uma situação invasiva muito precoce, mas também, posteriormente, de uma mãe com 

dificuldades em continuar lhe mostrando este mundo em pequenas doses, como foi dito acima 

por Dias (2003). É como se a mãe achasse que deveria continuar sendo um filtro protetor para 

ele, porém, nesse momento da vida de Lucas, essa proteção não estava mais contribuindo para 

o seu desenvolvimento, mas sim prejudicando. Essa proteção estava dificultando ainda mais 

relação de Lucas com a sua realidade externa, com a sua capacidade de percepção e com suas 

relações interpessoais. 

Hoje, reconheço que a calma que Sandra parecia ter ao falar de seu filho, na verdade, 

parecia mais a de uma mãe pouco afetiva, talvez pela depressão do momento. Imagino a 

angústia que ela passou ao saber que lidaria na sua primeira gravidez com dois filhos, ao 

invés de um, e, após o nascimento, já saber que um deles tinha um risco de vida. 

Sandra, quando falava de Lucas, parecia que falava não de um filho; parece que ela se 

enxergava como uma função na vida dele. Comparava-se com os outros profissionais que 

cuidavam dele: comigo, com os médicos e com a professora, como se fôssemos uma equipe 

trabalhando para ajudar Lucas. Nas nossas conversas, ela parecia distante de seus afetos, 

sentimentos (amor, ódio, culpa, frustração). Fico pensando o quanto ela assumiu uma 

maternagem técnica para tentar se sentir segura ao lidar com um filho que ela queria ou 

imaginava que deveria ser igual ao outro, mas que era tão diferente. 

Em alguns momentos ainda me pergunto como teria sido a relação entre a mãe de 

Lucas e ele antes da internação no hospital. Como já coloquei acima, imagino que essa 

internação tenha sido vivida como um trauma para Lucas, mas também me questionava como 

teria sido para a mãe, que hoje se encontra com depressão, a surpresa de ter, no seu primeiro 
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parto, dois filhos ao mesmo tempo. Será que essa depressão da mãe se desenvolveu com as 

dificuldades que ela vive hoje, ou será que já existia um aspecto depressivo nela no 

nascimento de seus dois primeiros filhos? Fica aqui uma questão a ser pensada. Nessa 

situação, como teria sido o processo de ilusão de Lucas? Será que esse processo se iniciou na 

relação com sua mãe e foi interrompido com a internação? Ou será que ele nem foi 

constituído de uma forma suficientemente boa? Será que as dificuldades emocionais que 

Sandra vive hoje são dificuldades que se iniciaram atualmente? Ou será que já existiam no 

início de vida de Lucas? 

No texto “O papel de espelho da mãe e da família no desenvolvimento infantil”, 

Winnicott (1975d) mostra a importância do bebê se ver no rosto da mãe. Ele comenta que no 

início o bebê precisa ter o rosto da mãe como espelho para ir se constituindo. O bebê ainda 

não separou o ambiente de si mesmo e por isso necessita que a sua experiência de onipotência 

não seja precocemente finalizada. Algumas mães que só consegue refletir seu próprio humor 

ou a rigidez das suas defesas dificilmente conseguem mostrar para o bebê a sua própria 

imagem, o que normalmente acontece com as mães que estão em depressão. O bebê que olha 

para a mãe, e não se vê, não está recebendo de volta o que está dando, e isso traz 

consequências. Quando isso acontece, o bebê tenta prever o humor da mãe estudando as 

feições de seu rosto, para saber como agir. Dessa forma, acaba perdendo a sua 

espontaneidade. E o principal é que sua capacidade criativa começa a se atrofiar. Então, fica 

aqui a pergunta: será que quando Lucas foi internado já existia nele a dificuldade nesse campo 

da ilusão, e com a internação esse aspecto foi ampliado? 

Durante os atendimentos, existia uma grande preocupação minha em tentar entender 

com mais clareza qual era o meu papel, se a minha postura estava sendo adequada para uma 

psicopedagoga, ou se aquilo que eu fazia era atitude de uma psicóloga. Essa preocupação 

muitas vezes dificultava que eu ficasse mais disponível para Lucas, porque no momento em 
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que eu estava preocupada comigo e com a função que exercia, afastava-me dele. Eu vivia um 

conflito entre ouvir as necessidades de Lucas e corresponder a elas de forma mais natural, ou 

seguir um ideal do que era a postura adequada de uma psicopedagoga, que para mim era focar 

nas propostas planejadas. 

Nos momentos em que eu me adaptava às suas necessidades, o deixava o tempo que 

precisasse no balanço, sem me preocupar se ele estava “aprendendo” ou não. Porém, em 

outros momentos, eu achava que deveria ajudá-lo de maneira mais direta e objetiva, como por 

exemplo, fazendo contas e lendo textos com ele, entre outras coisas. 

Penso que essa minha preocupação talvez se assemelhasse com os conflitos vividos 

pela mãe de Lucas, relativos a seguir sentindo as necessidades de Lucas, ou do ideal que ela 

tinha de uma mãe, que era ter os conhecimentos técnicos sobre as dificuldades de Lucas, onde 

aparece a mãe-enfermeira, que acaba ficando uma mãe distante afetivamente do seu filho, sem 

conseguir ter a identificação necessária. 

Como Sugarman (2006) e Mello (1998) comentaram, no tratamento das crianças 

hiperativas, é fundamental o trabalho paralelo com a família. Penso que as poucas conversas 

que tive com a mãe de Lucas foram insuficientes para pensar mais profundamente a respeito 

de todas essas questões. Reconheço que por se tratar de um atendimento psicopedagógico, e 

pelo contexto institucional, tive menos autonomia no meu trabalho em relação ao acesso à 

família, porém acredito que nesse caso seria fundamental, para um melhor desenvolvimento 

do trabalho com a criança. 

No próximo capítulo, serão apresentados alguns aspectos da teoria do brincar de 

Winnicott, juntamente com a compreensão do atendimento da criança. 
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CAPÍTULO 3  BRINCAR NA CLÍNICA 

 

3.1 Desenvolvendo a capacidade de brincar: contribuições de Winnicott 

 

“A criança que brinca e o poeta que faz um poema – Estão ambos na mesma 

idade mágica!”  

(Mário Quintana). 

 

Para Winnicott (1975a), o brincar assume muitas funções, porém o que diferencia a 

teoria desse autor das demais é que, para ele, o brincar tem principalmente um caráter 

constitutivo no desenvolvimento emocional. Ele entende que para uma criança ser capaz de 

brincar, teve que passar por outras conquistas anteriores. 

Segundo Winnicott (1975c), no início da vida o bebê vive uma dependência absoluta 

em relação ao ambiente e ainda não diferenciou aquilo que é eu do que é não-eu, e isso quer 

dizer que o objeto (tudo no mundo com que ele se relaciona) é um objeto subjetivo e não 

objetivamente percebido. Através da experiência de maternagem suficientemente boa, o bebê 

pode se desenvolver e passar para a segunda fase, a da percepção objetiva. 

Quando ocorre a adaptação da mãe às necessidades da criança, esta pode viver a 

experiência de onipotência, pois se sente criando o objeto oferecido pela mãe. Assim, o objeto 

oferecido aparece no momento em que surge a necessidade do bebê, e então o objeto é vivido 

como subjetivo. Nessa experiência de onipotência, o bebê está vivendo um período de ilusão, 

que é extremamente necessário nessa fase da vida. Depois dessa fase, o bebê começa a viver o 

processo gradativo de desilusão, no qual pode, aos poucos, ir percebendo a diferença entre o 

eu do não-eu e o objeto vai começando a mudar de objeto subjetivo para objetivamente 

percebido. O bebê começa a perceber que os objetos não estão sob seu controle e que eles não 

aparecem magicamente no momento em que ele precisa, mas inicia um reconhecimento de 



 76 

que existe alguém separado dele que está presente, reconhece que se constitui como um ser e 

que existe um outro que está fora dele. 

No momento em que a criança vai conseguindo fazer essa separação, ela evidencia a 

existência do exterior. Através do holding da mãe é criada uma proteção, não permitindo que 

o não-eu (tudo que está fora) invada o self do bebê. Com o “gesto espontâneo”, o bebê pode 

descobrir o ambiente e ter a ilusão de que existe um ambiente que corresponde à sua criação. 

Aos poucos, o bebê faz seus movimentos em direção ao mundo, a partir do seu self 

verdadeiro e a mãe o vai apresentando a esse meio ambiente, à medida que ele mesmo vai 

buscando. Com essa dinâmica, o bebê vai usando a ilusão e preservando sua criatividade, pois 

vê que as coisas lhe chegam quando está preparado, ou melhor, que ele pensa ter criado. Isso 

ocorre quando a mãe ou o ambiente apresenta o mundo em pequenas doses, indo ao encontro 

das necessidades do bebê. E quanto melhor ele passar por essa fase, mais facilmente poderá 

aceitar a desilusão. 

Com a desilusão, vai percebendo a separação entre si e sua mãe, estabelecendo seu self 

autônomo. Assim, o bebê consegue chegar ao princípio de realidade, relacionando-se em 

alguns momentos com objetos subjetivamente concebidos e, em outros, com objetos 

objetivamente percebidos. 

Os objetos e fenômenos transicionais se posicionam nesse lugar, como uma terceira 

área intermediária entre a realidade psíquica e a realidade compartilhada. O espaço potencial 

está entre o bebê e a mãe, entre o objeto subjetivo e o objeto objetivamente percebido. Os 

objetos transicionais, como, por exemplo, cobertor, fralda, lençol etc. seriam usados contra a 

defesa de ansiedades. O bebê se defende da ansiedade, do sentimento de insegurança no 

momento em que está separado da mãe, em que se sente sozinho e vulnerável. Esses objetos 

ajudam o bebê a passar pela transição de ser insuportável a ausência da mãe, para uma 

situação suportável. 
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Um dos mais importantes aspectos dos objetos transicionais é que se trata da primeira 

possessão não-eu. Mas, ao mesmo, tempo, tem uma grande importância simbólica para o 

bebê. É exatamente isso que faz com que os objetos transicionais sejam tão peculiares, por 

serem objetos reais representando outra coisa, como o seio da mãe ou a própria mãe. Segundo 

Winnicott (1975c, p. 19), “quando o simbolismo é empregado, o bebê já está claramente 

distinguindo entre fantasia e fato, entre objetos internos e objetos externos, entre criatividade 

primária e percepção”. 

Nesse espaço potencial podem acontecer a imaginação e o brincar do bebê, mais tarde 

preenchendo toda a área da criatividade. O espaço potencial surge quando a mãe pode esperar 

o gesto espontâneo do bebê, e só então oferecer algo que venha ao encontro das suas 

necessidades. 

Nessa área, que Winnicott (1975c) chamou de terceira área de experiência (espaço 

potencial), é que acontecem os fenômenos transicionais, a capacidade simbólica, como o 

brincar, os jogos, a linguagem, o conhecer e o aprender. É também o campo dos fenômenos 

culturais, como a arte, a religião e a ciência. 

Os objetos subjetivos e fenômenos e objetos transicionais constituíram-se em ponto de 

partida para que Winnicott reconhecesse a relevância do brincar na infância. 

Para Winnicott (1975a), a experiência do brincar equivale ao uso do objeto 

transicional pela criança. Esse objeto simboliza a união do bebê e da mãe, que agora estão 

separados. Segundo o autor, o brincar vai se desenvolvendo e posteriormente se torna possível 

o uso do simbólico na brincadeira. No brincar é possível controlar as angústias, bem como a 

expressão de impulsos agressivos e conflitos, já que esse meio é conhecido e seguro, não 

havendo risco de retaliação. 
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Winnicott (1975a) afirma que o brincar tem um lugar e um tempo, que não está nem 

dentro e nem fora, brincar é fazer. Buscando dar um lugar ao brincar, o autor postula a 

existência do espaço potencial entre o bebê e a mãe. 

Existe algo muito importante no brincar, que é a capacidade da criança ficar sozinha 

na presença de alguém. A criança precisa ter adquirido confiança e segurança de que é amada 

e que essa pessoa a quem ama é disponível e permanece disponível quando é lembrada, após 

ter sido esquecida. 

E complementa, dizendo que o brincar satisfaz, mas quando leva a um alto grau de 

ansiedade, fica insuportável e destrói a brincadeira. Segundo o autor, o brincar tem um ponto 

de saturação, que tem a ver com a própria capacidade de conter a experiência. 

Em relação à psicoterapia, Winnicott (1975a) comenta que é um espaço em que o 

terapeuta e a criança brincam juntos, e que não seria possível existir o trabalho da terapia sem 

o brincar. E se a criança não é capaz de brincar, então o terapeuta precisa dirigi-lo no sentido 

de proporcionar condições para que o paciente seja capaz de brincar. 

Winnicott (1975a) afirma que apesar de o psicoterapeuta em geral trabalhar com o 

material que vem do conteúdo da brincadeira, o brincar é mais amplo do que isso. O brincar é 

antes de tudo uma experiência criativa que se realiza na continuidade do espaço-tempo e que 

se mostra entre o subjetivo e o objetivo. O autor comenta que é importante o psicoterapeuta 

ter consciência disso e compreender que o brincar é uma experiência real e intensa para a 

criança. 

O autor acredita que a psicoterapia poderia ser muito profunda sem a interpretação e 

comenta sobre seu trabalho de “consultas terapêuticas”. Ele fala que o mais importante para a 

interpretação do analista é o momento em que a própria criança se surpreende consigo 

mesma; esse sim é um momento significativo. Ele pede atenção ao trabalho da interpretação, 
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pois se ele é realizado fora do tempo da criança se torna invasivo, gera doutrinação e 

submissão. 

Um dos aspectos importantes que Winnicott (1975a) ressalta é o estado de alheamento 

em que a criança se encontra no momento em que brinca, que se assemelha à concentração 

das crianças mais velhas e dos adultos. 

Outro ponto é que a criança utiliza objetos da realidade externa que estão a serviço da 

realidade interna. Nessa perspectiva, o brincar se torna semelhante aos sentimentos oníricos. 

Existe uma evolução dos fenômenos transicionais para o brincar, do brincar para o 

brincar compartilhado, e deste para as experiências culturais. O brincar pertence ao espaço 

potencial que no início existia entre o bebê e sua mãe, no momento em que o bebê tinha uma 

dependência quase que absoluta da mãe. 

 

3.2 Reflexões sobre o atendimento de Lucas em relação ao brincar 

 

Como mencionei no Capítulo 1, reconheço duas fases nos atendimentos de Lucas. 

Faço essa separação para facilitar a compreensão do processo de Lucas, pois as mudanças 

foram acontecendo de uma forma gradativa, em todos os sentidos. No início do atendimento, 

Lucas parecia não conseguir se relacionar com os objetos e comigo. Explorava tudo de forma 

rápida, pois não conseguia parar, observar e contemplar os objetos. Já a segunda fase se 

iniciou no momento em que Lucas já estava com mais confiança, mostrando-se mais relaxado 

e aberto para se relacionar comigo. Ele conseguia falar mais o que queria, pedindo-me ajuda e 

incluindo-me nas suas brincadeiras. Além disso, foi conseguindo permanecer cada vez mais 

tempo envolvido nas atividades, como também ficar sentado ao jogar os jogos de mesa 

comigo. Percebo que tanto a sua capacidade de brincar quanto a sua concentração foram 

aumentando gradativamente. 
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Neste momento, podemos analisar com mais profundidade as mudanças que 

aconteceram com Lucas durante todo o processo terapêutico e de que forma eu as percebi. 

Nas primeiras sessões, notei que havia uma grande quantidade de brinquedos e objetos 

na caixa lúdica e que Lucas ficava ainda mais excitado com o excesso de informações. Esse 

foi o meu critério para mudar de ideia e já levar à sessão objetos, brinquedos e jogos por mim 

escolhidos previamente. Assim, também diminui a quantidade e fui percebendo quais eram os 

tipos de objetos e brinquedos de sua preferência. Notei que essa mudança foi positiva para 

Lucas, que foi se adaptando ao poucos com tudo aquilo que era tão novo para ele: eu, a sala 

(onde havia balanço, banheira, cesta de basquete, mesa, maca, almofadas e armário) e os 

objetos que eu levava, apesar da sua agitação ainda ser intensa. 

Durante todo o trabalho realizado com Lucas, ele costumava definir o que queria 

explorar e de que forma, além de ele mesmo decidir quanto tempo ficaria envolvido com 

determinada atividade. Acredito que esse era um ponto complicado para mim, pois eu tinha 

uma expectativa de seguir, mesmo que não tão rigidamente, certo “roteiro” de atividades que 

havia planejado anteriormente. Imaginava que como psicopedagoga, deveria ter um “plano de 

ação” e, diferentemente, como psicoterapeuta, sabia que o ritmo das sessões seria conduzido 

pelo paciente, e não por mim. Porém, nas sessões com Lucas, esse “roteiro” nunca era 

seguido porque eu, mesmo em conflito, sabia que Lucas precisava desse tempo por ele 

definido. Lucas precisava conduzir a sessão a partir dos seus interesses, e não de um 

planejamento meu. Por isso, sempre deixava que ele mesmo escolhesse o que queria fazer. 

Percebia essa necessidade de Lucas, principalmente porque quando eu sugeria alguma 

atividade a ser feita, ele resistia. 

Compreendo que nessa situação, pelo fato de Lucas não ter conseguido viver de forma 

satisfatória o estágio de ilusão, possivelmente também teve dificuldades em viver o espaço 

transicional, já que para experimentar o espaço transicional, o bebê precisaria ter vivido 
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tranquilamente o momento de ilusão. Não tendo a que recorrer, ao ter de lidar com as 

ansiedades, acaba reagindo a elas através de uma excessiva agitação ou hiperatividade, sem 

conseguir dar conta de suas angústias e frustrações. 

Consequentemente, a dificuldade no desenvolvimento da capacidade criativa acaba 

afetando o desenvolvimento da capacidade simbólica. Em relação à capacidade de 

simbolização, percebi durante os atendimentos que Lucas mostrava dificuldades em fantasiar, 

brincar, jogar, desenhar, falar (linguagem pouco desenvolvida para a idade) e se alfabetizar.  

Conforme foi visto no capítulo anterior, Sugarman (2006) mostrou que Burgin 

reconheceu que, na sua experiência, as crianças hiperativas também tinham dificuldades em 

simbolizar, como se a ação parecesse estar substituindo o sentimento que não podia ser 

vivido, talvez por não haver algo que desse um contorno, como a própria linguagem, para 

esses sentimento tão angustiantes. 

Sobre esse aspecto: 

 

“Algo importante de ser compreendido na clínica é que uma das tarefas 

fundamentais do ser humano é alcançar o registro simbólico de suas 

experiências, pois o registro simbólico dá ao homem a possibilidade de 

colocar sob o domínio de seu gesto os aspectos paradoxais do seu ser. Sem 

essa possibilidade o homem vive duas agonias insuportáveis: a claustrofobia 

da finitude, que o joga para o lado dos entes naturais e a agorafobia, que o 

lança para o abismo do sem fim. Simbolizar é importante não só para que 

significados se estabeleçam, mas principalmente, por ser um processo de 

contínuas transformações de sentido em direção ao porvir.” (SAFRA, 2004). 

 

Winnicott (1975b) acredita que nunca perdemos a nossa capacidade criativa e que ela 

é inata ao ser humano. Por isso penso que a partir do processo psicopedagógico, Lucas passou 

a ter confiança em mim e pôde descobrir seus próprios gestos. Ele começou a perceber que o 

ambiente era confiável e que não era invasivo. 
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Era uma experiência nova para Lucas, em que começou a poder brincar, criar, explorar 

seu próprio corpo, o espaço e a sua relação comigo. A minha disponibilidade emocional era 

capaz de oferecer um espaço potencial para ele, o que propiciou algo inédito, a possibilidade 

de confiar no ambiente. 

A respeito desse ponto: 

 

“O criativo que possibilita aparecer a singularidade pessoal e inédita é 

bastante diferente do que socialmente se considera criativo. A criatividade na 

perspectiva que estamos trabalhando não está necessariamente relacionada 

ao fazer artístico, mas sim à ação que possibilita o acontecer e o 

aparecimento do singular de si mesmo. Elemento que só podemos 

testemunhar. A posição que tomamos sobre o lugar do criativo no acontecer 

humano determina um lugar ético na situação clínica.”(SAFRA, 2004, p. 61) 

 

Lucas pôde viver uma experiência que não havia sido vivida de forma suficiente para 

o seu desenvolvimento. Através da relação comigo, Lucas pôde inaugurar um processo do 

objeto subjetivo. Ele se relacionava comigo, com a sala e com o atendimento como coisas que 

faziam parte dele; eram objetos subjetivos e ele sentia que tinha o controle dessa experiência, 

o controle mágico a que Winnicott (1975c) se refere, em relação ao sentimento de onipotência 

que o bebê sente. É claro que Lucas não era mais um bebê e nem eu era a sua mãe, mas nesse 

espaço onde a regressão foi possível, também foi possível que na relação comigo isso fosse 

inaugurado de forma mais satisfatória do que no seu início de vida.  

Acredito que em relação à caixa lúdica isso tenha aparecido porque, depois que decidir 

levar a caixa lúdica novamente, ele reagiu de uma forma diferente. Talvez já não sentisse 

serem os objetos uma ameaça, como eram anteriormente. Nesse segundo momento, parecia 

que não sentia mais os objetos e a caixa como invasivos, podendo relaxar e se envolver mais 

com eles, no momento em que achasse mais interessante para ele. 
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No espaço terapêutico, antes mesmo de Lucas ter conseguido viver os fenômenos 

transicionais, ele teve uma experiência comigo de objeto subjetivo. Aos poucos, ele pôde 

compreender que eu estava fora do seu controle e que era um objeto externo a ele. Porém, 

como essa é uma passagem difícil (em níveis diferentes para cada criança), ele viveu essa 

mudança com a ajuda do brincar, a partir do espaço potencial que foi ofertado por mim e que 

ele ainda não era capaz de estabelecer por si mesmo. Safra comenta: 

 

“Winnicott trabalha com uma concepção que lida não só com o 

representado, mas também com o não-acontecido. Essa perspectiva enfoca o 

que ainda não alcançou a representação. Dessa forma, o analista trabalha 

com o intuito de que o processo psicanalítico possa evoluir o suficiente para 

que o inédito venha a ocorrer, possibilitando ao paciente a abertura para 

regiões de si, que podem vir a ser gestadas e realizadas como aspectos do si 

mesmo do paciente.” (SAFRA, 2004, p. 146) 

 

Outra mudança vivida por Lucas foi o seu interesse pelos jogos de mesa, quando foi 

ficando mais clara para mim a diferença entre a forma com que ele se relacionava com o 

tempo e a capacidade dele se envolver com aquilo que fazia, principalmente a sua 

concentração, que foi se modificando no atendimento. 

Para mim, parecia que Lucas se abrir, e não só aceitar a minha presença, mas 

demandá-la, à medida que queria jogar comigo, já era um salto para a nossa relação, como 

também para o seu desenvolvimento. Mas muitas vezes ainda ficava com uma ideia de que o 

brincar se caracterizaria somente quando incluísse a fantasia, o faz-de-conta, a narrativa. 

Porém, hoje vejo que Lucas realmente necessitava desses jogos, que nos colocassem um de 

frente para o outro, quando conseguiríamos ver que éramos dois nos relacionando num 

mesmo jogo. 

Safra (2006) afirma que existem diversos modos de brincar e que uma dessas formas 

são os jogos relacionais. Os jogos relacionais se mostram quando a criança propõe o jogo com 

alguém. Aqui os jogos são muitas vezes mais estruturados e se tornam intermediários da 
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relação, como no jogo de bola, por exemplo. A criança busca o contato com o outro através da 

intermediação dos brinquedos: 

 

“A criança utiliza os jogos relacionais para integrar aspectos de si que não 

foram constituídos ou que precisam ser inseridos dentro de uma relação 

humana significativa, a fim de que possa humanizar aspectos de si mesma e 

conseguir um modo de ser mais integrado.” (SAFRA, 2006, p. 18) 

 

Essas afirmações ampliam a reflexão sobre o brincar de Lucas, pois percebo que 

durante todo o processo terapêutico, ele foi modificando a sua forma de se relacionar com os 

objetos, como também a sua forma de brincar. E, no final do atendimento, ele preferia os 

jogos mais estruturados e relacionais, além do momento do balanço, que acontecia 

paralelamente aos jogos. Como Safra (2006) disse, através dos jogos, ele mostrava a sua 

necessidade da minha presença ativa o ajudando a integrar aspectos de si mesmo que ainda 

não haviam sido constituídos. 

O balanço foi um dos maiores aliados para que essa mudança pudesse ir acontecendo. 

Esse era o momento em que Lucas era acolhido, ninado, como se ele estivesse no meu colo, 

como um bebê. Ele conseguia relaxar e ficava tão à vontade e menos defensivo que podia 

conversar sobre ele e também mostrar seu interesse por mim. Além disso, pôde experimentar 

a possibilidade de descansar e também ficar em silêncio, pois já confiava que eu era capaz de 

suportar tudo isso com ele, respeitando seu ritmo. A música e pouca luz já faziam parte da 

montagem do ambiente que ele necessitava. Ele fazia questão dele mesmo escolher o CD e a 

música, e também apagar a luz. O acolhimento veio a partir de um movimento repetitivo e 

suave do balanço, que o ajudou a processar as agonias impensáveis que normalmente 

aparecem quando Lucas tentava se aquietar. Mas o movimento do balanço permitiu a ele se 

tranquilizar sem medo, pois sentiu física e emocionalmente o holding oferecido por mim, 

através do balanço. Assim, era possível comunicar-se comigo sem se sentir ameaçado. 
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Lucas vivia um estado de quietude, de encontro com o objeto subjetivo. Parece que 

essa experiência, que foi acontecendo no decorrer de todo o atendimento, deu condições para 

que Lucas, em outros momentos, pudesse começar a brincar, a criar e, nos últimos meses, a 

jogar jogos mais estruturados. 

Safra (2004, p. 13) ressalta a importância do ambiente na clínica, em relação às 

pessoas que se organizam defensivamente hiperativas: “A tarefa clínica é acompanhar o 

analisando o suficiente para que ele encontre a experiência de confiabilidade e de quietude na 

situação clínica.” 

A concentração de Lucas, durante o processo também foi se modificando, assim como 

a sua forma de brincar. No início, ele não conseguia relaxar em nenhuma atividade, somente 

no momento em que eu o balançava. Porém, à medida que o balanço foi se repetindo, e como 

todos os nossos encontros iam se mostrando como algo previsível e seguro, ele pôde também 

se concentrar e se envolver cada vez mais em cada atividade que realizava. Com o passar do 

tempo, ele ia propondo, cada vez mais, os jogos de mesa. Nesse momento, a questão da 

concentração de Lucas se mostrou mais explicitamente, já que ele ia conseguindo permanecer 

sentado e concentrado gradativamente por mais tempo.  

Acredito que foi através do holding, que estava presente na minha postura nos 

atendimentos, que Lucas foi confiando em mim e no ambiente. Como visto (Capítulo 2), a 

possibilidade de Lucas poder viver o estado tranquilo comigo na sessão facilitou a ele também 

viver a concentração lúdica. A confiança que Lucas começou a ter em mim, a partir desse 

holding, foi o que ajudou na sua integração. O descanso, o estado tranquilo, foi, aos poucos, 

deixando de ser uma ameaça de morte para Lucas e ele pôde usufruir da sensação de ser 

acolhido e sustentado. 

Um momento de grande importância no atendimento foi a atividade que fizemos 

juntos do contorno do seu corpo. Fiz o desenho do seu corpo num papel kraft grande e pedi 
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para ele preencher como quisesse, e ofereci alguns materiais para ele. A partir do contorno 

dado por mim ao seu corpo, ele pôde se enxergar, se sentiu reconhecido pelo outro. Com essa 

brincadeira que fizemos, ele compartilhou comigo algo muito íntimo seu, sua cicatriz no 

peito, resultado da cirurgia do coração que sofreu. Ao representar seu próprio corpo no papel, 

dando o contorno e o preenchendo por dentro, ele pôde integrar, de alguma forma, essa 

experiência tão primitiva que o marca profundamente até hoje. 

O tema da agressividade também é de extrema importância para ser discutido neste 

caso. A possibilidade de Lucas expressar a agressividade sem o risco de retaliação também foi 

um aspecto fundamental para a integração do seu ego. Ele começou a confiar que eu poderia 

suportar seus gestos agressivos, aceitando esse gesto não como algo destrutivo e ruim, mas 

como algo saudável e necessário para a descoberta do seu si-mesmo. Somente através dos 

impulsos agressivos é que podemos nos reconhecer como alguém separado do outro. 

Eu sobrevivi aos ataques de Lucas e ele pôde se apropriar das experiências como algo 

dele, já que pôde me reconhecer como sendo diferente dele e, ao mesmo tempo, que estava 

fora dele. A relação dele comigo pôde ir se transformando de objeto subjetivo para objeto 

objetivamente percebido. 

Sua agressividade pôde ser experimentada em alguns momentos, como, por exemplo, 

quando se frustrava ao perder nos jogos, quando não conseguia fazer uma cesta de basquete, 

ao não fazer um gol, ao perceber que não desenhava como gostaria, ao cair do balanço, 

quando não conseguia ler ou escrever corretamente. Nessas situações, normalmente ele ficava 

muito bravo e chutava a bola com raiva ou derrubava o jogo no chão. 

Nos jogos, a agressividade de Lucas começou a aparecer de uma forma diferente, 

como, por exemplo, quando ele brincava comigo que iria ganhar de mim no jogo e ria. Ele 

entrava no jogo com intensidade e sem se preocupar comigo, mostrando que queria ganhar de 
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mim, sem culpa, pois sabia que era um jogo. Era como se nesse momento desse para brincar 

com a raiva de perder. 

Mas será que ele não vivia a sua agressividade fora dos atendimentos 

psicopedagógicos? Claro que sim, mas a diferença é que durante as sessões ele podia 

expressar essa raiva do mundo, de mim ou até dele mesmo, em um ambiente que podia 

acolher e compreender esses sentimentos e dores. Ele percebia que sentir tudo isso não 

destruiria tudo à sua volta, que esses sentimentos eram possíveis de serem vividos. Além 

disso, naquele espaço esses sentimentos também puderam ser simbolizados, transformados 

em palavras, em desenhos ou em brincadeira. 

Dessa forma, Lucas pôde viver algo novo, um momento de ilusão, e, aos poucos, foi se 

desiludindo, de forma gradativa, num ambiente que podia acolher essa difícil passagem. O 

brincar dentro dos atendimentos foi fundamental para essa transição. Winnicott comenta: 

 

“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, 

1975a, p. 59). 

 

Da mesma forma que o brincar, o processo da aprendizagem foi se desenvolvendo a 

partir de um ambiente receptivo aos gestos de busca de Lucas, ao mesmo tempo em que fui 

apresentando objetos de forma gradativa, de acordo com a necessidade dele. Cada novo 

conteúdo apresentado para Lucas tinha alguma relação com seus próprios interesses, como na 

elaboração da escrita das letras de músicas. Isso aconteceu a partir das músicas que eram de 

interesse dele e que ele sempre pedia para ouvir durante as sessões. Como foi dito no Capítulo 

2, a função do ambiente de apresentação de objetos pode ajudar no desenvolvimento da 
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realização, ou seja, na capacidade da criança descobrir o mundo com seus próprios olhos e se 

apropriar dele de uma forma singular e verdadeira. 

A apresentação de objetos foi acontecendo desde a primeira sessão, com a minha 

preocupação com a quantidade de objetos mostrados. Fui percebendo que a diversidade de 

estímulos para Lucas era algo que o deixava mais agitado, era algo que o ameaçava. A minha 

escolha de apresentar os objetos aos poucos, de acordo com seu interesse e no momento em 

que estava pronto, era uma preocupação parecida com a da mãe que mostra o mundo para o 

bebê em pequenas doses. Acabei fazendo isso de forma intuitiva, ao me relacionar com Lucas 

de forma empática. Era como se eu fosse um filtro que ele precisava e não conseguia ainda 

fazer sozinho. A constituição da realização obtida pela boa apresentação de objetos também 

contribui para que a criança possa desenvolver a capacidade de se relacionar com o outro. 

Quando lhe perguntei mais sobre o que ele sabia sobre a história da cirurgia, ele 

parecia não saber muito ou não se lembrar, se é que mãe lhe contou com mais detalhes. Essa 

brincadeira é que me fez ter a ideia de lhe contar sua história. Pensei que seria importante que 

ele soubesse não só o que a mãe dele havia me contado, mas principalmente os sentimentos 

dos pais e do que eu imaginava que ele, Lucas, também havia sentido. 

Percebi que a história que contei para Lucas teve um grande impacto, pois nas 

semanas seguintes, logo que chegava à sala, ele me pedia: “Conta a história do bebê”. Era a 

confirmação, para mim, que a história fazia sentido para ele e se tornou um momento 

importante do atendimento. 

Segundo Safra (2006), no narrar acontece um encontro entre passado e presente no 

espaço potencial. Existe um elemento fundamental no narrar, que é o contar uma experiência 

fazendo que algo do passado seja resignificado no presente: 

 

“A narrativa, ao mesmo tempo em que possibilita o tempo da experiência, 

sempre nos apresenta o para além tempo. Por essa razão encontramos no 

narrar uma experiência que resiste ao esquecimento. Ele constitui, desse 
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modo, a memória do que é significativo: a verdade da condição humana.” 

(SAFRA, 2006, p. 30). 

 

A história por mim contada se tornou parte das sessões e da sequência de atividades de 

sua preferência. Ele chegava à sala, escolhia a música, apagava a luz, ia para o balanço e me 

pedia para balançá-lo. Ficávamos no balanço por volta de trinta minutos. Depois jogava 

basquete ou futebol comigo, em seguida escolhia um jogo de mesa. Essas eram as situações 

preferidas de Lucas nos últimos meses do atendimento, que se repetiam quase sempre na 

mesma ordem. A necessidade da repetição também contribuiu para que seu sentimento de 

confiança no ambiente pudesse ir aumentando, já que ele se sentia tendo algum controle sobre 

esse ambiente. 

Infelizmente a história do bebê apareceu no último mês do atendimento, pois acredito 

que ela poderia ter sido mais explorada e aprofundada se o atendimento tivesse continuidade. 

Porém, o meu prazo do estágio finalizou e tivemos que interromper nesse momento. 

Assim, a história foi inclusa nas atividades preferidas de Lucas no último mês e parece 

que foi muito bem-vinda para ele. A história contada também esteve presente para Lucas 

como um jogo, como uma possibilidade de simbolização da sua própria história de vida. Safra 

observa: 

 

“Considero as diversas formas de jogo da criança, assim como as histórias, 

não só como um modo de encontrar expressão para desejos inconscientes, 

mas fundamentalmente como um modo de colocar seus conflitos 

subordinados à sua criatividade, ou seja, sob o domínio do eu [...].” 

(SAFRA, 2005, p. 23). 

 

Dessa forma, acredito que a experiência do brincar de Lucas na clínica foi 

fundamental para a descoberta do seu gesto espontâneo, o desenvolvimento da sua 

criatividade, como também para sua concentração e, consequentemente, aprendizagem. 
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Após todas essas reflexões, começo a pensar em um aspecto relacionado às dúvidas e 

conflitos entre a psicopedagogia e a psicoterapia vividos por mim. Penso que esse conflito, 

além de ter relação com minha insegurança ao realizar o primeiro atendimento 

psicopedagógico, também estava relacionado à postura defensiva de Lucas. Percebo que nas 

primeiras sessões ainda era muito difícil estabelecer uma comunicação com Lucas; era como 

se eu ainda não existisse para ele, mas, aos poucos, ele foi se abrindo para mim e aumentando 

a nossa comunicação. À medida que o nosso vínculo foi ficando maior, consegui perceber 

com mais clareza suas necessidades e limitações, e foi essa percepção que me ajudou a 

planejar certas atividades. Assim, o meu planejamento se baseou nos interesses de Lucas. A 

minha capacidade de ofertar a Lucas esse espaço potencial nasceu do meu olhar atento à suas 

necessidades, como também de uma postura empática. 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há muitos anos, as pesquisas e o conhecimento médico vêm agregando um valor 

imenso para a nossa sociedade, que a vê como uma ciência que mostra a verdade, pouco 

questionando suas descobertas e concepções. Para a medicina, muito do comportamento 

humano é explicado pela hereditariedade e pela genética, pouca importância tendo os fatores 

emocionais, psicológicos e ambientais. A primeira questão que discuti neste trabalho foi 

exatamente essa, pensar que podem existir outros fatores que influenciam o nosso 

comportamento e outras concepções sobre essa questão. 

A partir da discussão das diferentes ideias sobre a hiperatividade apresentadas na 

introdução deste trabalho, é possível entender algumas visões sobre o tema. O meu intuito, ao 

escrever sobre o caso de Lucas, é contribuir, mostrando uma experiência em que aparecem 

situações muito complexas a respeito de uma criança, a sua história de vida, os fatores 

emocionais e a relação construída por nós dois. 

Por que ainda existem tão poucos trabalhos sobre a situação emocional e psicológica 

da criança hiperativa? À medida que a discussão está inserida somente no campo médico, a 

busca se limita à compreensão biológica do transtorno e à procura de um medicamento 

melhor. Será que considerar que o medicamento é a salvação dessas crianças não é um pouco 

simplista? 

Onde ficam a família e a escola nessa situação? Será que o que acontece é tão 

individual e interno à própria criança? E, inclusive, seria um “problema” que já nasce com 

ela? 

Parti da hipótese de que a criança dita como hiperativa sofre e que seu sofrimento deve 

ser compreendido como um sinal de que algo não vai bem. Penso que meu papel como 
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psicóloga era o de tentar entender quais eram as questões emocionais envolvidas na 

constituição de uma criança hiperativa. 

Essa foi a primeira dificuldade encontrada na pesquisa, pois havia pouca bibliografia 

discutindo as causas e o fenômeno da hiperatividade do ponto de vista emocional ou 

psicológico. Porém, reconheço que os autores que consultei tiveram grande importância nas 

minhas reflexões, além de terem me ajudado a reconhecer que as percepções que tinha sobre o 

caso eram algo comum na experiência deles também. Dessa forma, me impulsionaram a dar 

início a este trabalho. 

A minha outra hipótese é de que o brincar dentro de um trabalho terapêutico poderia 

ajudar a criança hiperativa. O que eu tentei mostrar nesta pesquisa é que para a criança se 

beneficiar, é fundamentalmente necessário que o terapeuta possa olhar, escutar e tentar se 

aproximar da criança, o que vai muito além do diagnóstico dado a ela. É poder fazer algo que 

ela mesma ainda não sabe fazer, relacionar-se com o outro. 

Esse foi o maior conflito durante boa parte da minha experiência com Lucas. No início 

do atendimento, tive muitas dificuldades em me relacionar com ele, na sua singularidade, e 

reconhecer as suas necessidades. Estava procurando alguma teoria, alguma receita que me 

dissesse o que fazer com ele. Na verdade, fui descobrindo que quanto mais procurava as 

respostas fora dos nossos encontros, mais me afastava dele. Quando comecei a perceber isso, 

foi o momento em que eu pude me liberar do que achava que devia ser feito. A minha 

pergunta sempre era: Qual é o meu papel como psicopedagoga? E, aos poucos, ela se foi 

modificando para: Quem é Lucas? O que ele sente? Quais são seus medos? Do que Lucas 

gosta? Do que Lucas precisa? Essas perguntas me mostraram com muito mais clareza as 

respostas que precisava ter para ajudá-lo. 

Acredito inclusive que muitas crianças hiperativas têm essa dificuldade nas suas 

próprias casas, pois muitas delas têm famílias com muitas dificuldades de enxergá-los como 
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de fato são, com suas potencialidades e dificuldades, e não sob o rótulo com que o médico as 

intitulou. Além disso, o mesmo acontece na escola, onde os professores se veem perdidos 

com a criança hiperativa, pedindo ajuda à coordenação e socorro aos pais, logo sugerindo o 

diagnóstico da criança e que ela seja levada a um médico que receite um medicamento para 

ela. 

Gostaria, através desta dissertação, de contribuir para que os psicopedagogos reflitam 

sobre a sua prática e repensem que o espaço da psicopedagogia pode ser uma nova 

possibilidade da criança resgatar o prazer, o interesse e a curiosidade no aprender, que muitas 

vezes não está sendo possível na escola. É um momento em que a criança pode mostrar suas 

dificuldades e inseguranças, pois está frente a uma pessoa em que ela pode confiar e que vai 

acolher suas dificuldades. É interessante que os psicopedagogos possam ter domínio não 

somente do seu método ou técnica utilizada. É necessário saber que a postura e abertura do 

profissional facilitam o aparecimento dos diversos sentimentos da criança, que são 

fundamentais para que ocorra o desenvolvimento emocional e intelectual da criança, pois se 

não há disponibilidade do psicopedagogo para brincar com a criança, o aprendizado pode ser 

mecânico, e não criativo. 

Somente com minha disponibilidade emocional é que eu e Lucas pudemos brincar, e, a 

partir disso, a sua concentração foi aumentando, sua agitação diminuindo, sua forma de 

brincar se ampliando e o aprendizado resultou como consequência de todos esses fatores. 
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ANEXO  TERMO DE CONSENTIMENTO 



 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica 

Núcleo de Psicanálise 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 

1. Nome do participante_____________________________________________ 

Documento de Identidade Nº__________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/____ 

2. Responsável Legal _______________________________________________ 

Natureza (Grau de parentesco, tutor, etc.) _____________________________ 

Documento de Identidade Nº ___________________________ 

CPF____________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/____ 

Endereço:__________________________________  Nº ______ Apto.: _____ 

Bairro:______________________________  Cidade: ____________________ 

CEP: ____________________  Telefone: DDD (____) ___________________ 

 

II – DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. Título do protocolo de pesquisa: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

e o uso de jogos: Experiências clínicas fundamentadas na teoria de D. W. Winnicott. 

2. Pesquisador: Priscila Rocha de Souza 

Profissão: Psicóloga      Inscrição do Conselho Regional nº: 06/74129 (CRP) 

3. Avaliação do Risco da Pesquisa: Sem Risco 

4. Duração da Pesquisa: 1 ano 
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III – REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE OU 

SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA 

Justificativa: justifica-se o estudo com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 

pela sua extensa discussão entre pais, profissionais de educação e saúde, atualmente. É um 

tema que ainda tem muito a ser explorado e, ao mesmo tempo, talvez seja amplamente 

questionado por ainda não apresentar causas tão claras e definidas. Além disso, este 

transtorno se insere em diversas áreas do conhecimento, como: medicina (neurologia, 

psiquiatria, pediatria), psicologia, pedagogia e psicopedagogia, exigindo destes profissionais 

uma postura multidisciplinar para realizar seus trabalhos de forma mais ampla. Entretanto, 

ainda existem poucas pesquisas que se utilizem da visão psicanalítica sobre o assunto, e 

acredito que esta teoria tem muito a contribuir, ampliando ainda mais o conhecimento das 

questões emocionais envolvidas. 

Objetivo: o propósito deste estudo é investigar crianças que apresentem o Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e dificuldades de aprendizagem para 

compreender de que forma os jogos poderiam contribuir na concentração e no 

desenvolvimento da aprendizagem destas crianças. 

Procedimento: entrevistas com pais ou responsáveis, atendimentos clínicos, utilizando a 

técnica psicanalítica; utilização de jogos durante os atendimentos; observação e análise de 

como se manifesta a atenção e aprendizagem das crianças, no início do trabalho, durante o 

processo e após o término de todos os atendimentos. 

 

IV – ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS 

DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

1. Os atendimentos clínicos não implicam em procedimentos que possam trazer 

quaisquer desconfortos, riscos ou danos aos participantes do projeto. 

2. Podem ser obtidos benefícios como o aumento da concentração, diminuição da 

agitação e melhora na aprendizagem. 

3. Os participantes deste estudo têm liberdade para questionar os procedimentos 

utilizados, bem como deixar de participar a qualquer momento, sem haver qualquer prejuízo 

na continuidade do seu tratamento. 

4. Todos os dados serão utilizados exclusivamente para esta pesquisa, garantindo a 

confidencialidade, sigilo e privacidade do seu nome. 

 

 



 103 

V – INFORMAÇÕES PARA CONTATO DO REPONSÁVEL PELA PESQUISA 

Pesquisadora: Priscila Rocha de Souza 

Endereço: 

Telefones:  

 

VI – CONSENTIMENTO 

Declaro que após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 

explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. 

 

São Paulo,                         de                           2009. 

 

 

_______________________________________           __________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa ou do responsável legal                           Assinatura do pesquisador 




