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RESUMO 

 

Este trabalho teve origem na vivência clínica de atendimentos de crianças diagnosticadas 

como portadoras de problemas psicopatológicos. A partir das diversas configurações 

diagnósticas, muitas vezes indefinidas, e das recomendações terapêuticas, foi conduzida uma 

investigação que pretendeu ir além do campo da sintomatologia. O objetivo em pauta foi 

pensar o quadro no qual os fenômenos adotados como prova da existência de problemas 

psicopatológicos são apenas signos de uma realidade invisível, que se revela em 

comportamentos, como “não parar”, “não ficar quieto/a”, “fazer por fazer”, ou seja, atos 

sempre acompanhados de excessos, e de um “não pensar”. A proposição deste trabalho é a da 

necessidade de tentar entender a que estes fenômenos estão a serviço e suas implicações. 

Tomando como eixo condutor a psicanálise articulada à psicopatologia fundamental, o 

trabalho aponta para a necessidade de realizar uma leitura desse estado inquieto não só como 

significado, mas principalmente como um significante que precisa ser interrogado a cada 

caso. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Alma. Inquietude. Hiperatividade. Psicanálise. Psicopatologia 

Fundamental. 
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ABSTRACT 

 

This work results from clinical experiences with children diagnosed with psychopathological 

problems. Looking at the different diagnostic configurations, often undefined, and at the 

therapeutic recommendations, the investigation intended to go beyond the field of 

symptomatology.  The goal at play was to think about the framework  where the phenomena 

that are usually taken as proofs of the psychopathology  constitute mere signs of an invisible 

reality , which manifests  itself through behaviors such as “ non-stop movements”, “never 

being quiet”, “doing for the sake of doing”, that is, actions always accompanied by excesses,  

and by a “lack of thinking”. The work proposes the necessity of understanding at the service 

of what these phenomena occur, and of their implications. Based on psychoanalysis 

articulated the fundamental psychopathology, the work indicates the need of reading an 

uneasy state not only in its content – e.g. as signified, but mainly as a signifier that has to be 

addressed case by case. 

 

KEYWORDS: Soul. Restlessness. Hyperactivity. Psychoanalysis. Fundamental     

Psychopathology.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Há ainda a dificuldade de saber se as afecções da alma são todas comuns àquilo que possui alma ou se há 

alguma afecção própria à alma tão-somente.
1
 

 

O presente trabalho de pesquisa nasceu através da atividade clínica, a partir das 

inquietações manifestadas nos atendimentos de crianças com queixa de hiperatividade. Desde 

o início tive a preocupação de configurar uma situação analítica de pesquisa, tendo como base 

para o referencial teórico e norteador a psicanálise em toda sua construção. 

Em 2000, no Instituto de Psicologia da USP, fui aluna do curso de especialização 

“Teoria, Técnica e Estratégias Especiais em Psicanálise”, lato sensu. No último semestre do 

curso, os alunos começavam a atender na própria clínica da USP. O caso clínico a mim 

designado ajudou-me a pensar um pouco mais sobre a questão da hiperatividade como 

diagnóstico, visto que o paciente chegou ao atendimento com este diagnóstico e com uma 

certa inquietação como se queixavam seus pais. 

O mesmo havia utilizado medicamentos com a intenção de conter sua inquietude e 

deixá-lo mais tranquilo, o que naquela época chamou muito minha atenção. A partir daí 

comecei a perceber o quanto essas crianças já faziam uso de medicamentos e muitas vezes 

chegavam aos tratamentos terapêuticos encaminhados pela própria escola carregando o rótulo 

de hiperatividade.  

Naquele mesmo ano comecei a interessar-me pelo assunto e também percebia na 

minha clínica a facilidade com que tal diagnóstico era aplicado a essas crianças. Na escola 

onde estudavam, tinham um lugar, um nome e eram conhecidas como hiperativas. 

Aliado a isso, no próprio trabalho como psicóloga, desenvolvido no serviço de Saúde 

– Ersa-8 no Estado de São Paulo, era comum chegarem à Unidade Básica de Saúde (UBS) 

crianças com diagnóstico de hiperatividade. O que mais se destacava era que os pais das 

crianças quietinhas e tímidas não procuravam atendimento, mas os das mais ansiosas, 

inquietas, esses sim, procuravam  e com o respaldo da própria escola, que muitas vezes, sem 

saber como lidar com elas, tratavam logo de excluí-las do grupo ou até mesmo do próprio 

ambiente escolar. 

Essas questões começaram a reverberar em mim, e foi aí que comecei a interessar-me 

pelo assunto. Cada vez que retomo as reflexões que decorreram das inquietações sobre o 

tema, elas me parecem atuais, porém, ao mesmo tempo me dou conta de que já se passaram 

                                                         
1
 Veja na página 32 do texto [DA.403a3]. ARISTÓTELES. 384-322 a.C. De Anima. Apresentação, trad. e notas 

de Maria Cecília Gomes dos Reis. São Paulo: Ed. 34, 2006. p. 47.  
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dez anos e que não trabalho mais em instituição, mas atendo em consultório e volta e meia 

deparo-me com crianças e alunos com o mesmo tipo de problema. 

Em meio a isso, em 2004, concluí o curso de especialização na USP apresentando uma 

monografia sobre o tema hiperatividade.  

Passaram-se alguns anos e resolvi fazer uma pós-graduação, até porque essas questões 

acompanharam-me e pensei que através do mestrado poderia dar um lugar a tudo isso e 

contribuir também para o entendimento de tal configuração.  

Procurei o Prof. Dr. Manoel Berlinck, que se interessou pela minha pesquisa e, em 

2009, iniciei oficialmente o curso de pós-graduação na área de Psicologia Clínica na PUC-SP 

– fazendo parte do Laboratório de Psicopatologia Fundamental sob sua orientação, 

começando a construir um novo caminho enquanto pesquisadora. 

No Laboratório de Psicopatologia Fundamental ficou evidente a necessidade de cada 

pesquisador visitar e conhecer outras áreas de saber além da psicanálise, porque não se pode 

desprezar a complexidade do exercício da compreensão da alma humana, o que faz parte da 

própria posição de escuta e construção analítica, em que, do ponto de vista da Psicopatologia 

Fundamental aquele que escreve sua experiência clínica faz dela sua pesquisa. 

Minhas ideias sobre o tema foram amadurecendo por dois anos e meio e com a ajuda 

do orientador descobri o encanto de mergulhar no inconsciente, sair do lugar comum e 

caminhar tecendo condensações, deslocamentos e simbolizações multideterminadas que 

acabam por dar origem às formações sintomáticas, o que nos coloca diante de constantes 

desafios de fazer uma outra leitura do quadro clínico das crianças que chegam a nós. 

Penso que com o trabalho de pesquisa também acontece o mesmo, vamos nos 

descobrindo e, a partir do momento que escrevemos e pesquisamos, somos levados a 

caminhos que nem sabíamos que existiam. Esse é o verdadeiro sentido da pesquisa e posso 

dizer isso, pois senti na carne o que é iniciar um projeto, as leituras, as questões que vão 

surgindo no decorrer do processo. 

Atualmente encerro esta primeira etapa no Laboratório de Psicopatologia 

Fundamental, que foi para minha história uma experiência investigativa e importante para a 

formação de quem quer se aproximar para discutir a psicanálise num trabalho que questiona 

muitas vezes a facilidade que encontramos no espaço privado e reservado, que é o 

consultório, e ressalto quanto foi enriquecedor e ao mesmo tempo desafiador participar do 

laboratório, expor a público minhas questões, minha escrita e meus impasses. 
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No laboratório há algo que nos une e leva a pensar, nos põe a trabalhar. Agradeço 

muito aos meus colegas por terem entregue um pouco de seus pensamentos com suas 

contribuições na preparação dessa dissertação, lugar de pensamento, reflexão além do 

estabelecido, nos levando a criar situações em que é necessária a circulação de um saber que 

rompe com os modos de funcionamento já conhecidos. 

Foi assim que houve uma volta à universidade tomando contato com a pesquisa.  

Como diz o prof. Dr. Manoel T. Berlinck (2005), a atividade de escrita do psicanalista 

faz parte da sua interminável análise, que trata esta produção como um resto transferencial 

que em certos casos precisa ser transformado em texto e, neste sentido, penso que a escrita de 

um caso clínico cumpre esse papel como um resto que precisa ser transformado em pesquisa.  

À medida que fui caminhando com o trabalho, o mesmo sofreu várias mudanças, até 

mesmo com relação ao título do projeto, que começou referido à discussão da hiperatividade 

sob o olhar da psicanálise, sempre questionando a redução sob o tema do significado 

hiperatividade. Quase como uma inspiração, este título foi se configurando “Alma inquieta” e 

sua grande interrogação que levou à questão que continua: o que busca esta alma inquieta? A 

partir daí a própria pesquisa criou um corpo próprio, nutrindo-se e buscando respostas em 

várias áreas do conhecimento. O término desta, que se constituiu na primeira etapa deste 

trabalho, abriu possibilidades de desdobramentos como efeito do próprio tema. 

Duas preocupações fundamentais estiveram presentes ao longo da elaboração desta 

dissertação. A primeira diz respeito à ideia de simplicidade, visando proporcionar uma leitura 

acessível sem tornar-se uma mera reprodução carregada de teorias já formuladas.  

A segunda preocupação visou ainda algo mais importante: fazer o conteúdo da 

pesquisa à moda dos artesãos, especificamente o tecelão que, ao tecer, a partir de fios cria, 

imprime sua marca única, resgatando a singularidade das expressões humanas.  

Como artesã espero que este material possa contribuir para uma reflexão outra, pois o 

próprio tema sempre foi, desde a Antiguidade, motivo de interesse dos médicos e filósofos e 

vem se arrastando até os dias de hoje. Por ser o tema atual e tão antigo ao mesmo tempo, é 

minha preocupação não perder de vista nossas raízes na longínqua cultura. 

Espero, também, que o texto que segue esta apresentação inspire a realização de outros 

trabalhos, pois a proposta não é apenas que seja lido e apreendido. Mais do que isso, é para 

ser desfolhado, ou seja, questionado e ultrapassado. Este é o objetivo maior da minha 

pesquisa. 

           Optei por organizar o texto apresentando-o em quatro capítulos principais, além da 

introdução e das considerações finais.  
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O primeiro capítulo, “Transitando nas fronteiras do desconhecido”, refere-se ao 

método de pesquisa usado e gira em torno do percurso no qual foi construído o próprio 

trabalho, dentro do campo da Psicopatologia Fundamental, orientando o pensamento 

representativo do vivido na clínica. 

No segundo capítulo, “A história de uma alma inquieta”, é apresentado o caso clínico 

de Ma, construído a partir das inquietações das quais resultou o presente trabalho de pesquisa, 

paradigmático para as reflexões, explorações e construções teóricas.  

Em razão das questões que o caso clínico apresentado suscitou, no terceiro capítulo, 

“A inquietude da alma”, a discussão sobre a hiperatividade como forma de inquietude é 

ampliada para a exploração de um mais além das configurações que habitualmente são 

denominadas sob tal diagnóstico, ou seja, a inquietude é tomada como manifestação inerente 

ao repertório de todo ser humano.  

Na última parte, no quarto capítulo, “O que buscava esta alma inquieta...”, são 

apresentadas as considerações finais sobre esse momento realizado da pesquisa. 
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INTRODUÇÃO 

 

Revela-se que, na maioria dos casos, a alma nada sofre ou faz sem o corpo, como, por exemplo, irritar-

se, persistir, ter vontade e perceber em geral; por outro lado, parece ser próprio a ela particularmente o 

pensar.
2
 

 

Este trabalho tem como princípio orientador apresentar e contribuir com uma outra 

leitura possível sobre as crianças que se encontram em constante estado de hiperatividade/ 

inquietude, fazendo uma passagem para uma leitura além do diagnóstico médico, segundo o 

referencial teórico da Psicopatologia Fundamental.  

Do ponto de vista comum pelos padrões estabelecidos pela nossa sociedade, a criança 

considerada hiperativa representa um enorme desafio para os pais e professores, pois a 

desatenção, a agitação, a impulsividade e o baixo limiar de frustração, quer seja em casa, na 

escola ou na sua vida como um todo, geram sofrimento tanto para a criança quanto para as 

pessoas que estão ao seu redor.  

Frequentemente, são consideradas inconvenientes, teimosas, estarem atrasadas não 

tem muito sentido para elas, recusam-se a comer na hora certa e a se dobrarem ao ritmo 

comum; não fazem senão o que lhes “dá na cabeça”. Muito agitadas, ficam encolerizadas por 

qualquer motivo, não descansam nem mesmo quando dormem, necessitando que a própria 

mãe e outras pessoas da família cuidem delas o tempo todo. 

A importância dada à escola hoje em dia, imputada precocemente à vida das crianças, 

leva a crer que o comportamento hiperativo, associado às dificuldades escolares, começa a 

aparecer nas primeiras expressões de incômodos devido a ISSO (de quem?). Os professores 

acham alguma coisa diferente naquela criança; suas brincadeiras são mais intensas; não 

consegue ficar parada por muito tempo; come com voracidade; quando está diante de muitos 

estímulos, é dispersa, e tudo isso constitui uma boa parte das queixas que motiva a procura 

por tratamentos “corretivos”.  

Este olhar sobre a criança reflete o mundo em que vivemos, onde ela é vista como uma 

aposta segundo a ideia de ser o futuro do narcisismo dos adultos. Conhecê-la sob todos os 

ângulos, cuidar para que se previnam todos os riscos de sua saúde, superar os efeitos danosos 

e familiares ao seu florescimento eficaz e otimizar suas potencialidades são imperativos 

asseguradores do controle das incertezas da vida como também esperança de garantia da 

                                                         
2
 ARISTÓTELES. 384-322 a.C., 2006, p. 47.  
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estabilidade da ordem social. Ao colocar a criança neste lugar, o que se busca é a reparação 

do que não foi possível realizar no passado, projetando-a para o futuro de um adulto ideal. 

 Inserida num modelo idealizado de comportamento, aquelas crianças que não 

correspondem a esta idealização ficam sem lugar para subjetivar-se, fixando-as nos rótulos, 

nas síndromes e na medicação, que atuam como paliativos, apaziguadores, ou seja, “o que 

está com defeito precisa ser consertado”. Uma vez colocadas aí, essas crianças acabam se 

identificando com tais adjetivos. Elas pelo menos encontram um cuidado, um lugar, nem que 

seja um pseudolugar onde o discurso social dominante alimenta a crença de que o objeto de 

satisfação poderá ser oferecido e alcançado pelo mercado ou por uma nova técnica corretiva 

que permita maior assertividade e rapidez, com o objetivo de eliminar qualquer vestígio de 

diferença.  

Quando os tratamentos visam só mudanças de comportamento, sabemos dos danos e a 

grande responsabilidade que é colocada na criança que ao não conseguir corresponder a tal 

ortopedia, passa a ser vista como incompetente e incapaz. Principalmente se a esperada 

adaptação tiver como aliada a medicação, o que nos inquieta, pois o seu uso em fase de 

desenvolvimento gera riscos calculáveis, embora não saibamos como estarão daqui a 20 ou 30 

anos. Podemos nos perguntar a quem interessam estas crianças apáticas, apagadas, sufocadas 

por medicamentos que só abafam o sofrimento, mas que não resolvem o problema. É melhor 

para quem? Para os pais, para os professores, para a sociedade?  

De uma maneira geral, o que assistimos é uma falta de tolerância a qualquer 

comportamento diferente que foge do esperado. A criança é descrita como hiperativa e, 

muitas vezes, o que presenciamos em seu comportamento é uma forma exacerbada daquilo 

que pode ser uma atitude apropriada à idade. O nível de atenção, da atividade e da 

impulsividade também pode ser determinado tanto pelo temperamento como pela solicitação 

feita à criança pelo ambiente em que vive, e muitas vezes este pequeno e grande detalhe não é 

levado em consideração. 

Principalmente nas escolas, onde o comportamento do infante fica mais em evidência, 

estas são prontamente selecionadas como parte de uma categoria geral: as hiperativas. E por 

quê? Por que incomodam mais, dão trabalho, testam o lugar que os profissionais ocupam? No 

texto das psicanalistas Silvia Grebler Myssior e Zilda Machado UFMG (2005-2007)
3
, há um 

questionamento: “Será que o TDAH  não estaria se tornando mesmo um sintoma „escolar‟? 

Nem tanto da criança, mas da escola, na medida em que esta tem se tornado cúmplice do 

                                                         
3
 MYSSIOR, Silvia Grebler; MACHADO, Zilda. O que será da atividade das crianças? Revista Percurso, n. 41, 

Instituto Sedes Sapientae, 2008.  
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saber médico no que toca à medicação do sintoma da criança?”. Não é a ideia com que 

compartilho, porém podemos pensar o que estaria em jogo nessa afirmação. Será que quando 

a escola não consegue lidar com a diferença, trata logo de fazer uma leitura muito superficial, 

unilateral, sem considerar o que se encontra além do comportamento que se dá a ver?  

No tocante ao outro lado da moeda, podemos considerar o quanto estas crianças se 

deparam no seu dia a dia com professores impacientes, pais irritados e sobrecarregados de 

exigências e que a falta de coerência entre eles quanto às regras impostas aos filhos, que  por 

vezes mostram caminhos diferentes/ambíguos; não sentam para uma conversa, o que  indica 

cada vez mais que as palavras foram perdendo seu valor e lugar, deixando as crianças 

confusas, não havendo momento para o exercício de reflexão do pensamento.  

As dificuldades e as impossibilidades de recobrir o sujeito por inteiro sob o 

diagnóstico fazem de um tema tão antigo assunto que ainda inquieta tanto os profissionais da 

área da saúde quanto os da educação. Os primeiros estudos sobre a hiperatividade têm a sua 

origem na medicina. Portanto, as pesquisas e os tratamentos recaem sempre em uma visão 

médica ou comportamental. Não podemos negar todas as contribuições desse modelo médico 

que se impõe e que foram necessárias para que os questionamentos e as inquietações viessem 

à tona, motivando novos estudos e tratamentos alternativos. 

Como nos mostra Barbosa
4
, nos últimos 100 anos a configuração dos problemas 

característicos dessas crianças tem sido categorizada e rotulada de formas diferentes. Em 

diversos momentos do século XX tem-se referido a elas como acometidas de falha no 

controle, lesão cerebral mínima, hipercinese, distúrbio de falta de atenção, distúrbio de falta 

de atenção por hiperatividade, etc. O que gerou uma pluralidade de nomenclaturas nos 

campos da neurologia e da psiquiatria sem que a questão tenha avançado muito.  

Ao longo do tempo os problemas continuaram os mesmos sem muita variação. Do 

ponto de vista descritivo, os sintomas são: desatenção, distração, impaciência, atividade 

excessiva, emotividade, hiperatividade no pensamento e na ação. De um modo geral, essas 

crianças são conhecidas como hiperativas, pois trata-se de um termo simples, familiar, como 

nos diz o neurologista Goldstein
5
.  

Para o senso comum, a hiperatividade se manifesta a partir de quatro características de 

comportamento:  

                                                         
4
  BARBOSA, G. A. Transtornos hipercinéticos, infanto. Rev. Neuropsiq. da Inf. e Adol. 3(2):12-19, 1995. 

5
 GOLDSTEIN, Sam; GOLDSTEIN, Michael. Hiperatividade: como desenvolver a capacidade de atenção da 

criança. Tradução de Maria Celeste Marcondes. 6. ed. Campinas: Papirus, 1994 (Série Educação Especial), 

2000. p. 19-28. 
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1) Desatenção e distração: crianças com dificuldades em se concentrar em tarefas e 

prestar atenção de forma consistente quando comparadas com outras crianças;  

2) Superexcitação e atividade excessiva: elas em geral tendem a ser excessivamente 

agitadas e ativas, e facilmente levadas a uma emoção excessiva. Suas reações 

emocionais são mais intensas e têm dificuldade de controlar o corpo em situações que 

exijam que fiquem sentadas ou em silêncio por muito tempo; 

3) Impulsividade: geralmente são crianças que têm dificuldade de pensar antes de agir, 

têm dificuldades de seguir as regras, na maioria das vezes elas até conhecem e 

entendem essas regras, mas sua necessidade de agir rapidamente faz com que elas 

passem por cima dessas mesmas regras;  

4) Dificuldade com frustrações: elas têm dificuldade para trabalhar com objetivos de 

longo prazo, precisam ser satisfeitas imediatamente, estão sempre no plano da 

insatisfação, um constante satisfazer-se. 

O Dr. Keith Conners
6
, pesquisador americano conhecido na área da hiperatividade 

infantil, afirma que o diagnóstico é difícil e complexo. Não existe nenhum teste absoluto para 

hiperatividade. É preciso uma cuidadosa coleção de informações, por exemplo: pais, 

professores, através dos mais variados instrumentos como questionários, entrevistas, onde as 

informações não recobrem a criança hiperativa por inteiro. Eis aí a complexidade a que ele se 

refere. 

Assunto que sempre esteve em questão e preocupação dos profissionais da saúde, 

desde muito tempo, como nos mostra o texto chamado “Diálogo sobre os diagnósticos dos 

psiquiatras: Théophile Kammerer e Roger Wartel”, texto este que faz parte do livro: A 

querela dos diagnósticos, de Jacques Lacan et al
7
. Segundo os autores: 

 
O perigo, se existe, não é o paciente ficar encerrado numa categoria, mas o 

psiquiatra, novato ainda, nela se aprisione. A vida e a doença não compõem 

quadros rígidos, e a experiência ensina que as fronteiras geralmente 

definidas para certas espécies nosográficas podem ser frequentemente 

transpostas, resultando menos rígida a noção de estrutura. Se o psiquiatra, 

porém, é levado a ir mais fundo na vida de seu paciente, sobretudo graças a 

uma psicanálise, ou a uma psicoterapia mais aprofundada, o seu 

conhecimento do sujeito, de sua história, de seu ambiente, se enriquece e se 

torna consideravelmente mais complexo. O interesse do terapeuta não mais 

fica amarrado ao diagnóstico, mas à personalidade original e singular do 

paciente, de certo modo examinado sob grande aumento. Nesse nível de 

                                                         
6
 CONNERS, Keith C. Disponível em: <http://www.psychiatry.duke.edu/modules/faulty>. Acesso em: 22 jan. 

2011. 
7
 LACAN, J. et al. A querela dos diagnósticos. Tradução de Luíz Forbes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986. p. 

33. 
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proximidade, as categorias nosográficas deixam de ser adequadas, por 

sumárias demais.  

 

Aliado a isso, Cypel
8
 desperta interesse para interrogar o excesso dos diagnósticos 

infantis, chegando a fazer um apelo para que a epidemia seja atacada usando mais critérios 

deixando de lados os rótulos. Diz ele: “Quero ressaltar a importância de que diante de uma 

criança com déficit de atenção e hiperatividade, seja adotada uma atitude de avaliação 

multiprofissional, procurando aferir todas as circunstâncias que a cercam principalmente a 

familiar, escolar e social”.  

A dificuldade e o perigo que é rotular uma criança como hiperativa leva a absurdos 

como estes: nos anos 50, quando se pedia aos professores para identificar crianças hiperativas 

de sua classe, alguns apontavam a metade dos seus alunos como hiperativos. Estudos mais 

recentes sugerem que 20% a 25% das crianças em idade escolar podem sentir problemas de 

hiperatividade e já nos apontam para uma questão importante: seria este problema da infância 

tão comum ou essas elevadas estimativas resultariam da falta de informação e escuta? 

Os próprios profissionais da área médica nos alertam para uma luta na qual devemos 

refutar e desafiar os mitos da hiperatividade, pois metade das informações das quais o público 

dispõe acerca da hiperatividade pode ser errônea. Tal evidência nos revela que a 

desinformação vai desde distorções grosseiras, como “hiperatividade é provocada por 

lâmpadas fluorescentes”, até representações equivocadas, como “a desatenção pode ser curada 

através da prática repetitiva”. Por essas razões também os neurologistas pedem cautela no que 

se refere às soluções simples e aos diagnósticos prontos. 

Outro fator que os profissionais apontam é a diferença entre meninos e meninas 

hiperativos. Embora não seja possível obter conclusões exatas sobre isso, é possível dizer que, 

apesar dos números indicarem maior índice em meninos, o que percebemos na clínica é que 

há mais semelhanças do que diferenças de comportamento entre eles. Podemos constatar que 

o ser humano vai além da sua anatomia. O caso aqui apresentado nos mostra claramente este 

aspecto, pois trata-se de uma menina cujo comportamento seria mais típico de um menino. 

Mesmo assim, alguns estudos sugerem que as meninas hiperativas seriam mais emotivas, 

enquanto os meninos mais agressivos. Será isso verdadeiro?  

Outro ponto que se destaca é a diferença entre a criança desatenta e agitada, e a 

criança desatenta e calma. Segundo Goldstein
9
, um grande número de trabalhos existentes a 

                                                         
8
 CYPEL, S. A criança com déficit de atenção e hiperatividade: atualização para pais, professores e profissionais 

da saúde. 2. ed. São Paulo: Lemos Editorial, 2003. p. 57. 
9
 GOLDSTEIN, Sam; GOLDSTEIN, Michael, 2000, p. 19-28. 
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este respeito afirma que sim. Possivelmente o grau excessivo de atividade determina os 

frequentes encaminhamentos da criança para tratamento. Este mesmo autor nos mostra que o 

número de crianças excessivamente ativas encaminhadas para tratamento é três a cinco vezes 

maior do que o de crianças desatentas, mas não excessivamente ativas. Por esta razão estas 

crianças podem não ser encaminhadas ou ser descritas mais como ansiosas, retraídas, pouco 

motivadas para aprendizagem do que como hiperativas. Destaca-se o valor dado ao 

comportamento destas crianças.  

Além disso, as exigências impostas a elas são determinadas em suas vidas basicamente 

pelos adultos. Isso é assustador, pois os adultos hiperativos podem modificar as suas vidas, 

driblar, compensar suas deficiências como forma de minimizar as experiências negativas, e 

esquecem que foram crianças. Por outro lado, as crianças não podem se valer desses mesmos 

recursos, pois, muitas vezes, na família elas ocupam o lugar de “bode expiatório” dos pais ou 

da família como um todo, como depositárias de tudo que não pode ser visto ou sentido, 

passando a ser uma espécie de “lata de lixo” levando-as cada vez mais à hiperatividade. 

Nos últimos dez anos, os especialistas desenvolveram técnicas mais eficientes para 

tratar do problema. Hoje os profissionais formulam uma série de questões referentes à 

hiperatividade e aos problemas decorrentes deste diagnóstico. Uma avaliação acurada procura 

observar a consistência da questão em vários cenários (casa e escola). Quando ocorre a 

concordância de vários avaliadores (pais, professores e profissionais da saúde), sendo todos os 

critérios de avaliação satisfatórios e analisados por uma equipe de profissionais, a incidência 

do diagnóstico de hiperatividade na infância cai significativamente para aproximadamente 3% 

a 5%, o que já demonstra uma preocupação e um grande avanço em relação à questão.  

Por outro lado, cumpre ressaltar também que embora haja uma grande preocupação e 

interesse dos profissionais em responder a questão da hiperatividade, e que exista uma vasta 

literatura sobre o assunto no campo da psiquiatria, da neurologia e da psicologia, são raros os 

trabalhos produzidos na área da psicanálise. Nesse sentido, ao fazer uma pesquisa sobre a 

produção referente a este assunto, deparei-me com um bom material, porém numa quantidade 

muito pequena de publicações. Entre estas, a Revista Latinoamericana de Psicopatologia 

Fundamental publicou, no período de 1998 até 2011, apenas o texto intitulado “As relações 

entre construção da imagem corporal, função paterna e hiperatividade: reflexões a partir da 
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Pesquisa IRDI”, de Maria Cristina Machado Kupfer e Leda Mariza Fischer Bernardino
10

. 

Nesta pesquisa as autoras chegaram à seguinte conclusão:  

 
A pesquisa multicêntrica apresentou resultados que podem dar apoio à 

hipótese psicanalítica segundo a qual a hiperatividade é um problema do 

desenvolvimento que se situa na área instrumental, mas que aponta para uma 

dificuldade no processo de montagem da subjetividade, resultante do 

declínio da função paterna na modernidade, do qual decorrem também falhas 

no exercício da função materna.  

 

Ainda na mesma pesquisa, foram encontradas na Revista Estilos da Clínica outras 

publicações muito interessantes, entre elas: “Hiperatividade: o „não-decidido‟ da estrutura ou 

o „infantil‟ ainda no tempo da infância”, das autoras Viviane Neves Legnani e Sandra 

Francesca Conte de Almeida
11

, sobre os diagnósticos médicos, como também para o infantil 

“não esquecido”.  

Dando continuidade à investigação, encontrei na Revista de Psicopedagogia alguns 

artigos sobre o tema e, embora não se trate de psicanálise, podemos citar um deles, pelas 

contribuições que oferece. Trata-se do texto de Marília Piazzi Seno
12

, “Transtorno do déficit 

de atenção e hiperatividade (TDAH): o que os educadores sabem?”. Este texto aponta para a 

seguinte conclusão:  

 
TDAH ainda é um assunto desconhecido pela maioria dos professores que 

apesar de não ter conhecimento teórico suficiente para discorrer sobre o 

assunto, sua prática escolar lhe permite observar, analisar, levantar hipóteses 

e adaptar sua metodologia independente do que o sistema lhe oferece; 

possibilitando que esse aluno tenha suas diferenças respeitadas e seja 

realmente incluído na sala de aula regular.  

 

O que nos põe em alerta é que os trabalhos no campo da psicanálise ainda são poucos 

em vista da grande quantidade de produções no campo da medicina e da educação. Podemos 

considerar que isto se deve às poucas vezes que a criança é levada para esse tipo de 

tratamento, pois é dada ênfase na busca de respostas rápidas e padronizadas no intuito de 

deter estas crianças que são orientadas via reforço no comportamento, embasada pelos 

manuais de diagnósticos.  

                                                         
10

 KUPFER, M. Cristina M.; BERNARDINO Leda M. Fischer. As relações entre construção da imagem 

corporal, função paterna e hiperatividade: reflexões a partir da Pesquisa IRDI. Revista Latinoamericana de 

Psicopatologia Fundamental, v. 12, n. 1, p. 54, mar. 2009. 
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 LEGNANI, V. Neves; CONTE DE ALMEIDA, S. Francesca. Hiperatividade: o “não decidido” da estrutura 

ou o “infantil” ainda no tempo da infância. Estilos da Clínica. v. 14, n. 26, São Paulo, 2009. 
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 SENO, M. Piazzi. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH): o que os educadores sabem? 

Revista de Psicopedagogia, v. 27, n. 84, São Paulo, 2010. 
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Assim, os procedimentos sempre recaem sobre critérios padronizados já existentes ou 

em tratamentos prontos. Questionários a serem cumpridos tanto pelos pais quanto pelos ditos 

hiperativos, cursos para família aprenderem a lidar com o problema, reforço positivo, 

mudanças no ambiente familiar e escolar. Desta forma, todos da família passam por 

treinamento e em último caso lançam mão do uso da medicação para o hiperativo. O que é 

entristecedor é assistir que qualquer destas propostas de intervenção não inclui o sofrimento 

(pathos) do sujeito em questão.  

Atualmente os dois manuais mais importantes de diagnósticos são: DSM IV (Manual 

de Diagnóstico e Estatística da Associação Norte-Americana de Psiquiatria) e CID-10 

(Classificação Internacional de Doenças). As psicanalistas Sílvia Gleber Myssior e Zilda 

Machado
13

 da UFMG (2005-2007) nos mostram que estes manuais têm: 

 
um enfoque operatório unidimensional, sob a forte influência da psiquiatria 

americana, que se baseia no behaviorismo e na concepção biológica dos 

distúrbios psíquicos, não levam em conta o sujeito, na medida em que não 

atendem a avaliação dos problemas psíquicos e nem consideram a 

compreensão dos mecanismos clínicos de cada patologia, produzindo uma 

clínica sintomático-descritiva, que elimina tanto as referências teóricas da 

psiquiatria clássica quanto da psicanálise.  

 

São manuais que orientam o meio médico e sua nosografia e ao longo dos anos vêm 

passando por constante mutação, o que é fácil constatar através da numeração que os mesmos 

recebem. Estes instrumentos parecem tomados pela preocupação de se constituir uma língua 

comum entre médicos de todo mundo, como se fosse possível terminar o mal entendido da 

própria linguagem, baseado no ideal da visibilidade e na dualidade saúde versus transtorno. 

Entretanto o que presenciamos é uma inversão de procedimento: os medicamentos 

determinando os diagnósticos.  

Curiosamente neste contexto, já em 1925, Henri Wallon
14

, médico e psicólogo francês, 

chamava atenção através de sua tese de doutorado A criança turbulenta, reconhecendo a 

importância de ampliar esta questão, em que sua preocupação era de apreender a totalidade e 

a unidade do ser infantil, considerando-o como sujeito, como pessoa, e não com um olhar frio 

sobre um objeto. É, ao mesmo tempo, animada por uma atitude de respeito e de simpatia, 

sustentada por uma atenção ponderada, visando compreender, penetrar na profundeza do ser 

observado. Por isso, por trás das descargas impulsivas aparentemente desprovidas de 
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significado psicológico, Wallon pode reconhecer a expressão das múltiplas necessidades da 

criança, em suas estereotipias incansavelmente repetidas, lampejos de consciência que ela se 

esforça por fazer jorrar e, por trás de suas agitações desordenadas aparentemente sem 

finalidade, tentativas da criança de estabelecer relações com o meio social. 

No Brasil, desde a década de 60, profissionais pesquisadores do distúrbio psicomotor, 

se preocupavam em estudar crianças que apresentavam problemas de motricidade, uma 

dispraxia, e começavam a fazer uma crítica aos tratamentos tradicionais, observando essas 

crianças já pelo enfoque da psicanálise, como nos relata Andrade
15

:  

 
No início estes cursos estavam impregnados da visão reeducativa. Hoje 

entendemos que o corpo está universalmente presente, em todo sintoma, em 

toda pulsão, em todo ato inteligente, em toda emoção, nos sonhos, na 

linguagem. No distúrbio psicomotor (dispraxia e hiperatividade), o indivíduo 

propõe o seu corpo como um enigma. Sugerimos que esse distúrbio seja  

tratado através de uma psicoterapia em modelo fornecido pela psicanálise.  

 

Segundo Andrade, duas das principais direções que tomariam naquela época as 

pesquisas dos distúrbios em crianças são: a abordagem psicogenética e a psiconeurológica. 

Segundo esta autora, a abordagem psicogenética, também chamada de psicologia 

genética, procura compreender a gênese do psiquismo humano por meio do desenvolvimento 

como uma construção progressiva que resulta na integração entre o indivíduo e o meio. Como 

a criança se organiza no seu desenvolvimento partindo da evolução.  

Já a abordagem psiconeurológica se preocupa com os problemas que envolvem as 

funções cerebrais e visa a educação e a recuperação de crianças portadoras de distúrbios de 

aprendizagem, demonstrando a importância dos estudos sobre o desenvolvimento da criança, 

mas acabam limitando-se ao estabelecimento dos padrões de comportamento segundo a idade 

cronológica. Dentro dessa abordagem o diagnóstico é realizado pela equipe com um enfoque 

multidisciplinar, mas na prática tem um peso maior o parecer oficial do neurologista. Entre os 

recursos terapêuticos utilizados estão: a medicação, a psicopedagogia visando a reeducação 

das funções básicas deficitárias, a reeducação psicomotora e a psicoterapia como um recurso 

terapêutico, atuando no aconselhamento dos pais. 

Freud em sua Conferência
16

 XVI (1916-1917), dizia que a psiquiatria não se opõe à 

psicanálise. A relação por ele proposta é que a psicanálise está para a psiquiatria assim como 

a histologia está para a anatomia. Sendo que a primeira estuda os tecidos e sua trama, e a 
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segunda as formas exteriores, ou seja, a estrutura é apreendida pela psicanálise e os 

fenômenos pela psiquiatria, mas, embora atuem em campos diferentes, é importante 

estabelecer um diálogo entre elas, simplesmente porque há entre estes campos de 

conhecimento um componente de impossibilidade porque não há histologia sem anatomia. 

Por isso mesmo, justifica-se uma comunicação entre ambos, saindo do campo das oposições. 

Assim, temos a medicina se ocupando do corpo enquanto organismo e a psicanálise voltada 

para o entendimento da Psicopatologia Fundamental, que não se pode apreender de maneira 

linear, de causa e efeito. Neste sentido se faz necessário voltar à filosofia, buscando localizar 

o que antecedeu e subsidiou a invenção freudiana na abordagem da alma humana.  

A questão da alma causa curiosidade e o ponto culminante da filosofia natural o De 

Anima (em grego Peri Psykhês, literalmente “Sobre a Alma”) é o primeiro estudo sistemático 

da psykhê como princípio vital comum a todos os seres animados, e está na origem tanto da 

biologia quanto da psicologia, que mantém viva a reflexão sobre um vasto leque de questões 

pertinentes ao tema complexo e instigante que é a alma. É em Freud que encontramos com 

muita frequência a imagem da alma, mas nas traduções de sua obra a própria palavra sempre 

foi usada de maneira distorcida do uso utilizado por ele na sua própria língua alemã.  

O trabalho desenvolvido por Bettelheim
17

 tenta resgatar na sua originalidade aquilo a 

que Freud efetivamente se referia quando usava a palavra Alma. Por exemplo, em a 

“Interpretação dos sonhos”, ele afirma que o sonho é um resultado da atividade de nossa 

própria alma. Em outro momento, quando está conceituando os mecanismos da psique, 

distinguindo o consciente do inconsciente e separando as funções do Isso, do Eu e do Acima-

do-Eu, emprega o termo “alma” para descrever o que considera ser o conceito abrangente que 

engloba todos os outros. Em vários outros lugares ele falou sobre “a estrutura da alma” e a 

“organização da alma”, mas nas traduções esses termos são sempre expressos por “aparelho 

mental” ou “organização mental”. 

A palavra que os tradutores empregam para substituir “da alma” – “mental” – tem um 

equivalente alemão: “geistig”, que significa “da mente” ou do “intelecto”. Então, se Freud 

tivesse se referindo ao mental, ele usaria esta palavra. 

Segundo Bettelheim
18

, não podia haver dúvida nenhuma de que Freud se referia à 

alma e não à mente quando escrevia seelisch, e nos chama atenção para um texto em 1905 em 

que na frase inicial do artigo “Tratamento psíquico (tratamento da alma)”, escreveu: 
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“Psyche” é uma palavra grega e sua tradução alemã é “alma”. Tratamento 

psíquico significa, por conseguinte, “tratamento da alma”. Seria lícito 

pensar, portanto, que o que se quer dizer é: tratamento dos fenômenos 

mórbidos na vida da alma. Contudo, não é esse o significado desse termo. 

Tratamento psíquico deseja significar, outrossim, tratamento que se origina 

na alma, tratamento – de distúrbios psíquicos ou corporais – por medidas 

que influenciam, sobretudo e imediatamente, a alma do homem. 

 

Para Freud
19

, a ideia de alma inclui definitivamente muito mais coisas que a ideia de 

que não temos um conhecimento consciente. Ele deixa claro que a psicanálise não se ocupava 

tão só do corpo do homem e do seu intelecto, como competia aos seus colegas médicos, mas – 

e sobretudo – do mundo sombrio do inconsciente o qual constitui uma parte tão vasta da alma 

do homem vivente, ou seja, daquele mundo ínfero e desconhecido onde, segundo os antigos 

mitos, residem as almas dos homens. Por “alma” ou “psique”, entende Freud aquilo que é de 

valor supremo no homem enquanto está vivo.  

É o que nos torna humanos. De fato, é o que existe de tão essencialmente humano em 

nós que nenhum outro termo poderia transmitir de forma igual o que Freud tinha em mente, e 

que se manifesta através da própria estrutura de linguagem do inconsciente, fazendo a 

psicanálise como práxis operar por meio da fala – isso leva Lacan a definir sua ética como 

ética do bem dizer. Desta maneira, ela não dita condutas, modos de agir segundo alguma ideia 

universal válida para todos, como imperativo categórico. Uma ética relativa à implicação do 

sujeito, pelo dizer no gozo que seu sintoma denuncia, pois lá, onde há sintoma 

hiperativo/inquietude, está o sujeito.  

Sendo assim, o diagnóstico estrutural utilizado pela psicanálise só poderá ser buscado 

no registro do simbólico, onde são articuladas as questões fundamentais do sujeito, quando da 

travessia do complexo de Édipo. 

Para Freud
20

, em seu artigo “Caminhos da terapia psicanalítica” (1919), “psicanálise” 

significa dissecação, decomposição, fazendo uma analogia com o trabalho que o químico 

realiza com as substâncias que acha na natureza e leva para o laboratório. Desta forma, trata-

se de escutar o inconsciente como um novo objeto, reconhecendo sua lógica própria que 

estrutura e marca o sujeito pelos circuitos do desejo, fazendo cair por terra a possibilidade de 

um controle por inteiro sobre o próprio sujeito.  
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Neste contexto, a Psicologia Fundamental e a Psicanálise trabalham numa mesma 

direção, onde a clínica não é descritiva nem fenomenológica. Portanto, a leitura que ela fará 

da criança dita “hiperativa” não se reduz ao comportamento, e sim ao que esta hiperatividade 

representa para além do que é mostrado, o que já o diferencia das abordagens atualmente 

utilizadas nas quais a hiperatividade é vista como um rótulo que é dado pelo outro, com 

enfoque sobre o comportamento, ficando o sujeito numa posição passiva em que o saber sobre 

isso virá sempre do lado do profissional.  

A visão analítica não só busca a recuperação da verdade do sujeito como também 

oferece a ele possibilidade de evolução daqueles aspectos da vida psíquica que jamais 

puderam se manifestar ou ser simbolizados. Uma criança que carrega o rótulo “hiperativa” 

pode aqui ser tomada como representante do sujeito para escuta clínica, levando-se em conta 

que algo desse sofrimento merece ser tratado, ainda que, naquele momento, nem ela mesma 

possa dizê-lo de outra maneira, a não ser através de seus sintomas.  

Através do encontro clínico, há uma aposta em que seja possível produzir um saber 

sobre o que lhe está acontecendo, o que viabilizaria que isso, ao vir à tona, venha a operar 

mudanças significativas, pois todo excesso traz inúmeros impactos e consequências na vida 

desta criança.  

Devemos ampliar nosso pensamento, uma vez que estas manifestações de sofrimentos 

infantis, quer sejam ativas ou passivas nos seus atos, merecem ser consideradas em sua 

particularidade e tratadas levando em consideração sua multideterminação. É preciso se opor 

aos diagnósticos efetuados por professores ou pais, a partir da utilização de questionários, 

como se eles fossem observadores imparciais, uma vez que é premente considerarmos que a 

posição a ser sustentada aqui é que todo observador, em qualquer que seja a situação, estará 

implicado.  

O mais gratificante é que, acompanhando o caso que faz parte desta pesquisa, foi 

possível escutar o que estava inquietando esta alma para além dos sintomas e rótulos, 

levando-nos a inúmeros questionamentos, o porquê de tanta inquietude. Pudemos perceber 

que se tratava de uma alma sem possibilidade de repouso. Creio que a prática clínica através 

de sua escuta poderá contribuir e avançar no atendimento, dando um passo a mais, sem medo 

de recuar.  

Agora convido todos vocês a mergulharem junto comigo nesta viagem a começar do 

começo, sendo o começo a própria história de vida de um ser humano acompanhando-a a 
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escalar o muro da “hiperatividade”, colocando no horizonte dos meus objetivos, apostando no 

que nos diz Heidegger
21

: “O originário só se mostra ao homem por último”.  
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1 TRANSITANDO NAS FRONTEIRAS DO DESCONHECIDO 

 

 Ter alma é poder guardar uma certa ordem nas partes materiais e manter-se imune à destruição.
22

 

 

Pretendo narrar e discutir os percalços pelos quais passei no trabalho de 

mestrado tanto na elaboração da própria pesquisa como também no processo de atendimento 

da paciente, em que procuro mostrar, através do método clinico, a construção do caso e a 

execução, além das limitações, resistência e os traços que interferiram, durante todo o 

processo, e que não foram poucos; problemas como a falta de credibilidade dos pais, os 

impasses que conhecemos que fazem parte do trabalho no dia a dia da clínica, e que muitas 

vezes fazem com que sejamos tomados por sentimentos de frustração e impotência. 

Sabemos que o que passei não é novo. Freud se deparou com seus erros e acertos nos 

casos atendidos por ele, no entanto, nem por isso os escondeu, ao contrário, são estes mesmos 

casos que fazem parte da sua teoria, e foi partindo dessas reflexões teóricas que ele construiu 

a psicanálise e nos deixou o legado de levá-la adiante. 

Creio que o desafio é considerar estes atravessamentos no atendimento clínico e na 

pesquisa acadêmica sem esmorecer, buscando alternativas para os impasses para os quais nem 

sempre encontramos respostas e temos que improvisá-las, ousar e arriscar sempre.  

Para tanto, enfocarei a narrativa de um caso a partir do método clínico tal como 

proposto pela Psicopatologia Fundamental, que abrange um modo sistematizado de dirigir a 

escuta clínica, com o objetivo de criar um novo conhecimento.  

A utilização metodológica da presente pesquisa nos permite a abordagem do outro, nas 

relações interindividuais e nas relações sociais, bem como a intervenção, que considera os 

valores e as posições subjetivas no trabalho científico, além de permitir explicitar a relação do 

sujeito com o saber que ele próprio desconhece. 

O método clínico tem como fonte a medicina grega, especialmente a hipocrática, 

clínica no sentido de debruçar sobre o paciente, escutá-lo, dar-lhe a palavra. O próprio 

Hipócrates já começava a se distanciar das práticas utilizadas na sua época quando deixava de 

lado a utilização de oferendas, superstições, e já direcionava seu olhar e escuta para os 

sentimentos daqueles que o procuravam. 

Embora nas mais diversas culturas e em diversas épocas da existência da humanidade 

possamos ter registros ou supomos a ocorrência de práticas para solução de sofrimentos das 
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pessoas, sabemos, historicamente, que as práticas clínicas modernas de forte difusão nas 

culturas ocidentais advêm de uma forma primitivamente grega. 

De maneira geral, a perspectiva clínica evoluiu tanto a partir das concepções 

diferenciadas quanto a partir do momento em que outras disciplinas nas ciências humanas, 

tais como sociologia, antropologia e psicossociologia, nela se fundamentaram com 

preocupações e contextos diferentes. 

A escolha do método clínico se justifica visando extrair a possibilidade de operar com 

elementos inconscientes para construir um conhecimento, visto que os métodos utilizados 

pela ciência têm como referencial a consciência ou não levam em conta esses elementos que 

permitem considerar que o imaginário, a intuição, o trabalho inconsciente e a elaboração de 

sentidos estão presentes nas pesquisas acadêmicas em que o pesquisador reconhece que o 

produto da pesquisa contém em si uma parte de desconhecimento. 

Para fazer valer a eficácia do respectivo método, primeiramente, é necessário 

conhecer, avaliar e encontrar seus próprios limites. Inicialmente, deve-se perguntar o que se 

sabe e mais ainda o que não se sabe, nutrindo-se de perguntas. Como dizia Voltaire
23

, “se 

conhece um homem mais pelas suas perguntas do que pelas respostas”, e foi com essa 

intenção que mergulhei nesta pesquisa, pelos desafios do método clínico. 

Neste método, a apuração exige um esforço grande do pesquisador na análise de sua 

implicação, construção e reconstrução e dos efeitos de deslocamentos. O trabalho é sempre 

desafiador pelos obstáculos que se apresentam na investigação, pois não temos garantia 

nenhuma de sucesso, mas é uma aposta que  através da regra fundamental da psicanálise 

“associação livre” que de livre não tem nada, possamos trilhar os caminhos do desconhecido.  

A própria psicanálise aponta para a configuração de um saber incompleto, dado que o 

inconsciente comporta em si uma dimensão de um não saber. O importante é que cada um 

tenha acesso a sua verdade e construa algo próprio a respeito do que o aflige e o faz sofrer. 

O que é desafiador e muito difícil de sustentar como operar com o método na pesquisa 

entendendo que articulação subjetividade/objetividade continua sendo um desafio tanto para o 

pesquisador quanto para o analisante, como implicá-lo no tratamento. Por outro lado, a 

riqueza de trabalhar está justamente na falta de amparo teórico no trabalho criação, 

transformando e, muitas vezes, inovando a cada encontro, nos levando a transitar nas 

fronteiras do desconhecido, campo das incertezas e do inapreensível. 
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Na pesquisa vivenciei essa experiência de não saber exatamente aonde iria chegar. E 

se não chegasse a lugar algum? No caso de atendimento infantil e com crianças hiperativas 

esses problemas tornam-se ainda mais difíceis devido à expectativa dos pais, são eles que 

trazem seus filhos. Lidar a cada dia com essas incertezas nos consome. 

Muitas vezes me via tomada por pensamentos de fracasso, colocando em xeque a 

validade do método. Ao trabalhar nessa perspectiva, penso que o que está em jogo é a 

problematização da validade de um paradigma científico que considere elementos 

inconscientes perpassando a construção de conhecimento e isto é avalizado pelas produções 

sobre o método clínico. 

O trabalho da pesquisa não foi fácil, basta voltar ao caso clínico para se deparar com 

os impasses encontrados, e que não foram poucos. O tempo todo me via na iminência de 

abandonar esse atendimento ou ser abandonada, não tinha zona de conforto, estava 

constantemente transitando nas fronteiras do desconhecido. 

Entretanto, enfrentar essas dificuldades e sustentar uma posição durante o atendimento 

foi uma grande caminhada, ainda que algumas questões não tenham sido respondidas. 

Creio que o essencial do método clínico está em permitir essa reflexão, uma vez que 

não escamoteia os obstáculos e os impasses que estão em constante movimento, operando 

com a noção de relação com o saber, que se configura num objeto fluido, a partir de sua 

dimensão consciente (conhecimento formalizado) e inconsciente (um saber que não se sabe) 

sempre em movimento. 

Sendo assim, o método clínico é o caminho a ser percorrido através do trabalho 

desenvolvido pela narrativa do caso que tem como objetivo trazer à tona e fazer circular  

aquilo que se encontra encoberto, numa tentativa de apreender o enigma sem jamais alcançá-

lo. Segundo Heidegger
24

 (1889-1976), que nos contempla com uma preciosidade de 

Nietzsche, que não poderia ser mais psicanalítico: “O homem moderno perdeu o ouvido. Só 

se ouve ainda o que faz barulho, assim como só se julga como ente o que faz efeito e tem 

utilidade”. Não era à toa que  Freud
25

, em 1926, se referia a Nietzsche dizendo:  

 
Nietzsche foi um dos primeiros psicanalistas. É surpreendente até que ponto 

a sua intuição prenuncia as novas descobertas. Ninguém se apercebeu mais 

profundamente dos motivos duais da conduta humana, e da insistência do 

princípio do prazer em predominar indefinidamente.  
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Buscar a essência, o que está por trás, como Heidegger
26

 chama atenção para a 

“técnica como uma forma de desencobrimento no âmbito onde se dá descobrimento e des-

encobrimento onde acontece a verdade”. É com base nesses pressupostos que viso encontrar 

palavras que possam expressar, de forma bem precisa e compreensível, o pathos que se 

manifesta na problemática da hiperatividade.  

No âmbito em que se desenvolve a presente pesquisa, faz-se necessário refletir sobre o 

campo da Psicopatologia, buscando especificamente seus fundamentos e diferenças entre a 

psicopatologia geral e a psicopatologia fundamental, sendo que o fundamento maior desta 

última é o método clínico.   

           No início do século XX, a Psicopatologia recebeu importante contribuição de Karl 

Jaspers, com sua abordagem fenomenológica. Mais precisamente em 1913, ele publicou 

Psicopatologia Geral, trabalho esse que visou descrever, de forma sistemática, as doenças 

mentais. Com esse estudo, durante o século XIX, Jaspers deu nome às práticas de muitos 

médicos, principalmente na França, Alemanha e Inglaterra. Jaspers foi o responsável por 

tornar a Psicopatologia uma ciência autônoma e independente da Psiquiatria. Afirmou que o 

objetivo da Psicopatologia é sentir, apreender e refletir sobre o que realmente acontece na 

alma do homem. Assim, a Psicopatologia tem por objetivo estudar descritivamente os 

fenômenos psíquicos anormais, exatamente como se apresentam à experiência imediata, 

buscando aquilo que constitui a experiência vivida pelo enfermo. Esse trabalho inaugurou 

uma tradição médica que se manifesta até os dias de hoje em tratados de psiquiatria ou 

tratados de psicopatologia médica, cujo interesse é a descrição e classificação das doenças. 

Jaspers colaborou com a estruturação da Psicopatologia Geral, para a constituição de uma 

antropologia fenomenológica em Psicopatologia.  

           A Psicopatologia, como estudo das anormalidades da vida mental, é, às vezes, 

considerada como psicopatologia geral ou psicologia do patológico. Trata-se de uma visão 

das patologias mentais fundamentada na fenomenologia (no sentido de psicologia das 

manifestações da consciência), em oposição a uma abordagem estritamente médica de tais 

patologias, buscando não reduzir o sujeito a conceitos patológicos, encaixando-o em padrões 

baseados em pressupostos e preconceitos.  

A Psicopatologia Geral contribui sobremaneira para o desenvolvimento da 

Psicopatologia Fundamental. Psicopatologia Fundamental é uma expressão proposta por 

Pierre Fédida há mais de trinta anos. Surgiu na Universidade de Paris VII, dando origem a um 

                                                         
26

 HEIDEGGER, M., 2010, p. 25. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Psiquiatria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fenomenologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Consci%C3%AAncia


29 

 

campo de pesquisas e estudos no Laboratoire de Psycopathologie Fondamentale et 

Psychanalyse. Em 1997, foi criada a Rede Universitária de Pesquisa em Psicopatologia 

Fundamental no Brasil, desenvolvida por Manoel Tosta Berlinck e outros. A Psicopatologia 

Fundamental baseia-se no pressuposto de que o pathos, o somático manifesta uma 

subjetividade que é capaz, por meio do relato da expressão em palavras, de transformar a 

paixão, o sofrimento numa experiência que serve para a existência do próprio sujeito e, talvez, 

até para outras pessoas. “[...] Na posição da Psicopatologia Fundamental se produz 

metapsicologia, ou seja, um discurso mito-poético epopéico que é uma experiência e que, 

como tal, é terapêutica.”
27

 

           Diversos trabalhos apontam que o termo psicopatologia “deriva-se de três palavras 

gregas: psiquê, que produziu psique, psiquismo; pathos, que resultou em paixão, sofrimento, 

excesso e logos, que resultou em lógica, discurso, narrativa”. A partir daí,  podemos adiantar 

afirmando que “a psicopatologia seria, então, um discurso sobre a paixão que se manifesta no 

psiquismo, um discurso sobre o sofrimento psíquico”.
28

  

O Fundamental aqui significa a possibilidade de recuperar a importância das paixões e 

do sofrimento para a clínica psicopatológica e, não somente, as descrições e classificações 

sintomáticas. Fundamental “designa a natureza exclusiva do modelo psicopatológico 

almejado pelo método clínico. É fundamental porque o que se busca é uma classificação 

compreensiva tão exclusiva que se confunda com a própria subjetividade de cada um.”
29

 

Miranda
30

, ao trazer a questão de como poderíamos conceber uma psicopatologia que 

seja fundamental, lembra-nos que:  

 
A concepção da psicanálise como uma disciplina que estuda as origens e os 

marcos da experiência humana dividida, a partir da qual se forma um resto 

inconsciente não negativizado, implica a constituição de uma psicopatologia 

psicanalítica fundamental aberta a todo o campo dos fenômenos em que o 

andamento da experiência tenha sido obstaculizado em razão da própria 

lógica emocional da interação. Disto decorre a revalorização da 

psicopatologia da vida de todo o dia que propomos. 

 

Sendo assim, a preocupação da Psicopatologia Fundamental não é a do referencial 

teórico, mas a de considerar as diferentes posições que se ocupam do sofrimento psíquico. 
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Entretanto, a Psicopatologia Geral se interessa por uma abordagem objetiva e universal da 

sintomatologia dos distúrbios mentais, cuidando em fazer um discurso sobre as doenças, das 

formas corporais-discursivas que assumem o pathos. Ao contrário, Psicopatologia 

Fundamental dá preferência a uma abordagem subjetiva e particular das doenças psíquicas. 

Nasce da preocupação com o destino da clínica, como coloca Berlinck,
 
dizendo tratar-se de 

uma posição que remonta à época do antigo teatro grego, contemporâneo de Péricles, e à 

medicina de cidadãos, praticada em Atenas.  

 
Tanto o espectador como o médico de cidadãos se inclinam, como na 

Psicopatologia Fundamental, diante de alguém que porta uma voz única 

diante de seu pathos, de sua tragicomédia, mas também, de seu sofrimento, 

de suas paixões, de sua passividade. É clínica, portanto, porque respeita o 

princípio da voz única que suscita experiência e terapia. Trata-se de uma 

posição especificamente clínica porque reconhece a existências de outras 

posições na polis dentre as quais destacam a do orthos e a do historiador. 

Essas posições nascem de posturas corporais e essas posturas – verdadeiras 

formas de existência dos corpos – engendram discursos – logos – que 

representam essas posições.
31

 

 

Em seguida Berlinck observa: 

 

Desde que a posição da Psicopatologia Fundamental é tal que se dispõe 

sempre a escutar um sujeito, que porta uma única voz, que fale do pathos, 

que é somático e que vem de longe e de fora, ela é sempre objeto da 

transferência, ou seja, de um discurso que narra o sofrimento, as paixões, a 

passividade que possui um corpo onde brota, para um interlocutor que, por 

suposição, seja capaz de transformar, com o sujeito, essa narrativa numa 

experiência. Esta palavra, aqui, adquire o sentido preciso de enriquecimento, 

ou seja, a experiência é a possibilidade de se pensar aquilo que ainda não foi 

pensado.
32

  

 

A Psicopatologia Fundamental reconhece que há uma constante necessidade de se 

visitar e conhecer outras áreas de saber, o que faz parte da sua própria posição de escuta, 

posição essa que é clínica, determinada por um princípio que se interessa por escutar um 

sujeito que sofre, levando em conta a sua subjetividade.  

  É necessário também refletir sobre o campo da Psicopatologia Fundamental naquilo 

em que esta se articula especificamente com a psicanálise, buscando primeiramente 

estabelecer o que é psicopatologia e metapsicologia à luz da psicanálise.  

          Freud era um jovem pesquisador interessado em “dar seu nome a um território cerebral 

(ou mesmo ligar seu nome, assim como seus predecessores, a um sintoma, à descoberta de 
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uma substância, de uma técnica etc.).”
33

 A psicanálise apresenta-se como uma teoria e uma 

prática interessada em falar do homem como ser singular, ocupando, no século XX, um lugar 

de escuta, uma prática preocupada com a escuta do discurso individual, com a questão da 

verdade do sujeito. A psicanálise se ocupa com a lógica do inconsciente e o desejo que o 

anima, rompendo, na teoria e na prática, com a Psiquiatria, a Neurologia e a Psicologia do 

século XIX.  Sendo assim, sobre a Psicopatologia até a Psicanálise, dizem Fédida e Lacoste
34

:  

   
[...] estava fundada num modelo descritivo da semiologia médica e da 

nosografia psiquiátrica. Conhece-se o debate inaugural de Freud com a 

semiologia e a nosografia de sua época - debate esquematicamente 

“controlado” pela questão da etiologia das neuroses, por um lado, e pelo 

problema das localizações cerebrais, por outro - em um primeiro 

movimento, Freud desloca a concepção da psicopatologia, acrescentando-lhe 

a consideração não mais apenas dos sintomas de doenças repertoriadas, mas 

sinais da expressão do psíquico inseridos no funcionamento “normal” 

habitual e do qual a “doença” apenas reproduziria caricaturas ou aumentos. 

(grifo do autor).  

 

Fédida e Lacoste reconhecem a existência de uma psicopatologia freudiana, cuja 

referência é incontornável. No entanto, ressaltam que o eixo de simetria do termo 

psicopatológico é mal assegurado, já que: 

 
[...] se presta tanto aos discursos cujo objetivo é a psicologia ou a patologia, 

quanto aos discursos cujo ponto de partida é uma psicologia ou uma 

patologia – sem falar das dificuldades às quais as grandes classificações 

nosográficas condenam a mínima elaboração de uma psicopatologia desde o 

instante em que não se trata mais de “abandonar” o sintoma assim 

repertoriado [...] Pode-se, no entanto, observar que Freud opera uma escolha 

em sua língua, utilizando, simplesmente, psicopatologia.
35

  

 

Freud preferiu empregar o termo psicopatologia, em vez de usar “psicologia do 

patológico”, utilizado pelos psicólogos da sua época ou, ainda, “patopsicologia”, expressão 

usada frequentemente na sua língua. Fédida e Lacoste ressaltam que a noção de 

psicopatologia em Freud está referenciada à irredutibilidade do sintoma que requer as 

inúmeras formas que o psicopatológico assume.   

Para Freud, a Psicopatologia trata do normal e do patológico, mas também diz que a 

Psicanálise não é uma ciência auxiliar no campo da Psicopatologia; todavia, um ponto de 

partida de uma ciência nova e mais profunda da mente, igualmente indispensável para a 
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compreensão do normal. Equivale a dizer que a psicopatologia freudiana incluiu o cotidiano e 

é daí que surge o nome “metapsicologia”, atribuindo a ela um estatuto próprio. Como nos 

trazem Fédida e Lacoste
36

 (1998), “[...] é justamente a dimensão da vida cotidiana que funda 

a distinção entre a metapsicologia freudiana e a psicopatologia tal como era anteriormente 

concebida.” (grifo do autor). Ainda segundo Fédida e Lacoste
37

, “O fato de que Freud tenha 

tornado público o projeto e os princípios de uma „metapsicologia‟ precisamente sob o título 

de Psicopatologia da vida cotidiana (1901-1904).”  

Fédida e Lacoste esclarecem que o termo metapsicologia foi criado em 1896, por 

Freud, em uma carta a seu amigo W. Fliess, em que despertaram especial interesse “algumas 

questões metapsicológicas”. Fédida e Lacoste ressaltam uma citação de Freud quando este 

escreve a Fliess, um ano mais tarde, uma carta de 21 de dezembro de 1897 em que dizia “[...] 

concordo sempre mais prêmios a meu começo na metapsicologia.”
38

 Entretanto, foi somente 

após a quebra de sua relação com Fliess que Freud pôde finalmente se autorizar “a publicar o 

nome „metapsicologia‟”, afastando-o justamente do mecanismo da paranoia, numa simetria 

inversa.
39

 Mas a metapsicologia inaugura-se com “A interpretação dos sonhos” (1900), 

momento em que Freud mostra um primeiro esboço metapsicológico de um lugar, um topos 

onde os processos oníricos se apresentavam. Observam Fédida e Lacoste
40

:  

 
A psicanálise se alinha, inicialmente, com o ponto de vista de uma 

psicopatologia empírica clássica que faz do sintoma “o ponto de partida da 

observação”. Mas dividindo o sintoma e reduzindo o peso do patológico para 

a psicologia, Freud alerta o clínico para o “fato de estar consciente” do 

sintoma, para seu estatuto de consciência, e convida, em vista de uma 

psicologia do inconsciente, a conceber que se possa emancipar do sintoma, 

sem para isso esquecê-lo ou negligenciá-lo. É por isto que a metapsicologia 

considerará simultaneamente uma abordagem descritiva direta (em 

consciência) e uma abordagem que leva em conta sistemas tópicos (supondo, 

a priori, um conhecimento). (grifo do autor). 

 

A construção do termo “metapsicologia”, esclarecem Fédida e Lacoste, cria um efeito 

diferente de simetria, se pensarmos que o “prefixo meta não vem unicamente modificar o 

sentido e o alcance de „psicologia‟, mas que talvez venha substituir a primeira parte de 

Patopsicologia e, certamente, infletir em espelho a relação de psico para patologia.”
41

 Nesse 

sentido, a metapsicologia é a teoria do que está além (meta) da psicologia da consciência. 
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Assim sendo, a metapsicologia não é uma psicologia geral e não é uma racionalidade 

discursiva sobre a psicologia. Trata-se de uma teoria de aplicação, “tanto da teoria quanto da 

clínica psicanalítica.”
42

 

Nessa perspectiva, o modelo metapsicológico deve dispor de uma plasticidade 

metafórica para ser constantemente transformável. E, assim, a metapsicologia propõe modelos 

que estão além do observável e referem-se a um conjunto de teorias que define as instâncias 

do aparelho psíquico – o recalcamento e a interpretação dos sonhos, além de outros processos, 

diferenciando-se da Psicologia clássica.  

Já segundo Laplanche e Pontalis, a expressão metapsicologia foi criada para designar a 

psicologia fundada por Freud, considerada em sua dimensão mais teórica. A metapsicologia 

elabora um conjunto de modelos conceituais mais ou menos distantes da experiência, como a 

ficção de um aparelho psíquico dividido em instâncias, a teoria das pulsões e outros. A 

metapsicologia toma em consideração três pontos de vista: dinâmico, tópico e econômico. 

“Devemos considerar como escritos metapsicológicos todos os estudos teóricos que apelam 

para noções e hipóteses inerentes a estes três registros”.
43

 

Freud refere-se à metapsicologia como a bruxa metapsicológica, atribuindo algumas 

funções mágicas, a ponto de chamá-la a bruxa, a feiticeira. Num sentido mais amplo, o termo 

metapsicologia, em Freud, indica o conjunto de uma elaboração teórica, de suas ficções 

teóricas a partir das quais a própria experiência é radicalmente transformada.  

Assim sendo, o termo psicanálise não é só a metapsicologia. A psicanálise fundada por 

Freud tem dois corpos teóricos: o empírico, a psicologia dos fatos clínicos, e outro, o 

especulativo, que é a metapsicologia. O primeiro implica um método clínico que traz, na sua 

essência, a existência do que Freud
44

 caracterizou, na “História do movimento psicanalítico” 

(1914), por quatro elementos: o inconsciente, a interpretação, a resistência e a transferência, 

que são imprescindíveis para acontecer o trabalho clínico. Esses elementos são conceitos 

fundamentais da metapsicologia freudiana, fazendo parte da sua criação teórica a partir da 

observação clínica. Sendo assim, a Psicanálise tanto é teoria como é clínica, só que Freud 

priorizou a clínica e depois a teorização, ou seja, parte do particular na direção do geral. 

Podemos reafirmar que o pai da Psicanálise primeiro trabalhou com a pesquisa do sujeito do 

                                                         
42

 FÉDIDA, P.; LACOSTE, P., 1998, p. 41.  
43

 LAPLANCHE, J.; PONTALIS, J. B. Vocabulário da Psicanálise. 10. ed. bras. Tradução de Pedro Tamen, sob 

direção de Daniel Lagache. São Paulo: Martins Fontes, 1988. p. 361-362.   
44

 FREUD, S. (1914). A História do movimento psicanalítico encontra-se. Comentários e notas James Strachey; 

em colaboração com Anna Freud; assistido por Alix Strachey e Alan Tyson. Traduzido do alemão e do inglês 

sob a direção geral Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1996. v. XIV, p. 18-76. (Edição Standard 

Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud).  



34 

 

inconsciente, através da escuta na relação transferencial e, num segundo momento, elaborou a 

teorização metapsicológica.  

Herdamos da obra de Freud os mais ricos conhecimentos, além de instigantes restos 

produtores; por isso, continuamos a trabalhar nela e com ela. Por essa razão, Fédida retomou 

contribuições freudianas de extrema importância para a pesquisa, como a metapsicologia, a 

teoria do inconsciente e a construção em análise. Entretanto, o que define o 

“metapsicológico” em Freud é constantemente negligenciado e que compreende seu discurso.            

O autor reconhece que o uso do termo “metapsicologia”, no meio psicanalítico, é 

atravessado por fortes influências ideológicas, devido a aspirações da psicanálise à 

“cientificidade”. E ainda:  

 
A audácia “metafísica” da metapsicologia de Freud reforça, pois, em 

contrapartida, o aspecto “psicopatológico” abrupto do olhar que o analista 

deve guardar em sua clínica. [...] A responsabilidade da fala no analista 

exige, na verdade, de sua parte, a consciência em que está engajado. 

Estaríamos tentados a dizer que um texto é metapsicológico à condição que 

sua escrita abra para sua clínica – ou seja, que suas palavras sejam 

responsáveis pela fala do paciente.
45

  

 

Assim, Fédida e Lacoste alertam que o texto metapsicológico é aquele que tem a 

qualidade de ser “sempre muito claro, de abrir a liberdade para pensar”. São textos que têm 

um caráter especial de “falar ao psicanalista em sua prática” e de “lidar com dificuldades que 

esta prática comporta”.
46

  

Atualmente ganha evidência o quanto os tratamentos psicológicos e médicos são 

baseados num sistema classificatório e medicamentoso, sempre enquadrando o pathos. O 

objetivo deste trabalho é contribuir com uma alternativa no modo de tratamento não 

classificatório dos pacientes rotulados de hiperativos, e creio que, por tudo que foi dito até 

aqui, a grande contribuição da Psicopatologia Fundamental é a de tornar possível tratar de um 

outro lugar o analisante levando em consideração não só a sua impaciência, mas também a 

implicação do pesquisador no próprio trabalho.  

Com seu método a Psicopatologia Fundamental articulada à psicanálise se faz possível 

construir a cada encontro num tempo e espaço um trabalho em que se possa desenrolar a 

oportunidade do analisante encontrar um sentido para sua alma inquieta. 
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2 A HISTÓRIA DE UMA ALMA INQUIETA  

               

                             Alguns dizem ainda que a alma é partível, e que uma parte é o pensar, outra o ter apetite...
47

  

 

A paciente em questão é Ma. Seu tratamento ocorreu em consultório particular, sob 

minha direção, no período entre maio/2001 e dez/2002 e será apresentado segundo quatro 

momentos diferentes de seu desenvolvimento.  

 

1º. Momento: Entrevistas com a mãe de Ma 

 

Certa vez recebi para análise a indicação de uma menina de oito anos cursando a 

3ª série do Ensino Fundamental. Encaminhada pela escola, Ma fora diagnosticada por um 

neurologista como hiperativa e vinha sendo medicada com “antidepressivos tricíclicos”, 

visando ao aplacamento dos sintomas apresentados. No entanto, a professora de classe que 

acompanhava a aluna aconselhara a mãe a não dar início ao uso da medicação recomendada 

pelo neurologista sem antes consultar um profissional da área de psicologia, pois suspeitava 

que alguma coisa a mais poderia estar acontecendo com Ma, além dos sintomas classificados 

como hiperatividade.   

Fui, então, procurada pela mãe de Ma, uma jovem mulher, casada, com dois filhos, de 

boa aparência, que, apesar de sugerir um semblante de tranquilidade, demonstrava desde o 

início a dificuldade que estava tendo em lidar com a filha mais nova que contava, então, oito 

anos. A mãe contou-me que a filha era muito impulsiva, agitada, com dificuldade de respeitar 

as regras da escola, assim atrapalhando a aula, e que, frente a qualquer frustração, revidava 

com agressividade principalmente a ela, mãe, aos colegas e aos funcionários da escola.  

Ela relatou que já havia tentado vários “tratamentos sem sucesso”. Com psicóloga,  

fonoaudióloga e terapia com florais; todos eles foram abandonados ou porque a mãe não 

achava que havia melhoras e abandonava o tratamento, ou a própria filha se recusava a dar 

continuidade e desistia deles. Naquele momento, Ma frequentava, fora a escola, algumas 

atividades extras, tais como aulas de Kumon e um trabalho com uma psicopedagoga, que 

auxiliava nas tarefas escolares duas vezes por semana em razão do baixo rendimento escolar 

que vinha apresentando desde a 1ª série. Frequentemente era levada pela mãe ao pediatra por 

conta das constantes crises de bronquite pelas quais era acometida.    

                                                         
47

 ARISTÓTELES. [DA 411b5-9], 2006, p. 47. 



36 

 

Agendei algumas entrevistas com a mãe, antes de propor que Ma viesse ao 

consultório, e ressaltei a importância da participação do pai da menina. De pronto ela dizia 

que seria difícil o marido comparecer, pois era advogado, trabalhava muito e, além disso, 

naquele momento estava se preparando para concurso público. Percebi que minhas palavras 

não pareciam fazer sentido para ela e perguntei o porquê da resistência à ideia. Havia muitas 

justificativas e a mais contundente foi a de que ele (pai) iria acusá-la como responsável por 

Ma estar assim. Então perguntei: “Assim como? Ela dá muito trabalho na escola, não 

consegue aprender, as professoras reclamam da falta de concentração e atenção”.   

As respostas da mãe eram sempre prontas, sem nenhuma implicação: o problema era  

do Outro. Ora colocava a culpa na escola,ora na professora e pelo seu relato percebi que Ma 

já havia trocado de professora e de escola algumas vezes.   

Considerei a necessidade de ir mais devagar em relação à abordagem do assunto e  

continuava marcando o quanto era importante que o pai de Ma participasse das entrevistas. 

Neste momento, a minha preocupação foi de cuidar da transferência, pois alguns 

acontecimentos foram surgindo e davam pistas do grau do comprometimento da mãe quanto à 

possibilidade de boicotar o atendimento da filha, como já havia acontecido em atendimentos 

anteriores. Por exemplo, o seguinte fato: num dado momento em que parecia finalmente que 

estava marcado um horário para que o pai de Ma viesse à entrevista, a mãe entrou em contato 

comigo para desmarcar o agendamento. Porém o fez sem avisar ao marido, que acabou por 

comparecer ao consultório no dia e horário anteriormente agendado e, obviamente, sem me 

encontrar lá. Ele ficou muito bravo criando mais resistência ainda ao desenvolvimento das 

entrevistas sobre a filha. Posteriormente, ao questionar a mãe sobre o ocorrido, ela 

prontamente se desculpou, mas sem nenhum envolvimento com o fato.   

Outro episódio que merece destaque aconteceu logo na primeira entrevista. A mãe de 

Ma contou-me que há seis meses a filha estava tendo aulas de reforço com uma 

psicopedagoga. No final daquela sessão, ela perguntou para mim se seria interessante encerrar 

o trabalho com a profissional, já que eu iria passar a tratar de Ma. Eu prontamente respondi 

que seria melhor esperar um pouco mais, pois estávamos no início de um processo. Ela se 

justificou dizendo: “Já que você irá tratá-la não precisaria de outra profissional”. Eu insisti 

que seria melhor aguardarmos.   

No nosso próximo encontro, a mãe de Ma comunicou-me já ter executado a sua 

decisão de suspender o tratamento com a psicopedagoga. Eu lhe perguntei como a filha havia 

recebido a notícia e ela respondeu que Ma não havia gostado, ficando muito brava com a mãe, 

pois começava a criar um vínculo com a terapeuta. Aproveitei para investigar junto à mãe 
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como eram tomadas as decisões na vida da filha. Ela respondeu que neste caso em particular 

ela tomou a decisão sozinha justificando que a filha já tinha muitas atividades. 

Dando continuidade às entrevistas com a mãe, pedi-lhe que continuasse falando da 

filha. Contou-me que Ma sempre deu trabalho desde que nasceu, chorava muito, que o pai 

nunca ficava com a filha e só foi registrá-la no cartório quando ela já estava com 15 dias. Eu 

perguntei o que isso lhe parecia. Ela então disse que o pai não queria outro filho sem 

planejamento. Queria esperar um pouco mais. Perguntei-lhe como tinha sido para ela a vinda 

de Ma. Ela respondeu simplesmente: “sem problemas.” Acrescentou que percebeu que o 

marido não havia ficado satisfeito com a chegada de mais um filho. Relatou que durante a 

gravidez de Max teve muito enjoo, mas de Ma havia sido ainda pior. Na primeira semana do 

nascimento de Ma foi uma maravilha, mas depois ela só chorava. Logo que Ma nasceu, ela 

não tinha muito leite diferentemente de quando do nascimento de Max, quando ela teve muito 

mais leite. Há aqui um dado importante: disse que quando o filho nasceu ela tinha ciúmes, não 

deixava ninguém cuidar dele. Com a filha não aconteceu o mesmo. Ao contrário, não via a 

hora de chegar alguém como a avó, a tia, ou a empregada para ela entregar rapidamente a 

criança. 

Eu lhe perguntei o porquê  disso. Ela não soube explicar o que aconteceu... Só sabia 

que depois foi aceitando mais a filha.  

Começou a relatar que sofreu muito nessa época. Ma só dormia em sua companhia e 

acabava dormindo frequentemente no quarto com o casal. Só depois que Ma adormecia ela a 

levava para seu quarto. Relatou que tal situação durou até os quatro anos. Contou-me que 

houve várias tentativas de fazê-la dormir no seu próprio quarto, porém não tinha êxito. Ma 

acabava vencendo e dormia entre os pais. Perguntei como o marido reagia a essa situação.  

Respondeu-me que para ele tudo bem, não achava ruim. Dizia que ela deveria ter paciência e 

que essa fase passaria. 

A mãe relatou que usava constantemente um truque: quando se afastava da filha, fazia 

bonecos de travesseiro para Ma pensar que ela estava ali perto. Durante nossa conversa, a mãe 

deixou escapar que naquela época o relacionamento com o marido já não era bom e foi 

piorando. Sentia-se rejeitada, pois ele não a procurava como mulher e tal situação a deixava 

triste e deprimida. Deixei-a com uma pergunta sobre o que teria acontecido.  

Chamava-me atenção a comparação que ela fazia entre os dois filhos. Um filho era o 

Máximo e a outra filha era a Má? Ela confirmou que a filha ficava brava e sentia-se 

inferiorizada em função dessa comparação com o irmão. Em alguns momentos ela reconhecia 

que essa maneira de agir só atrapalhava o relacionamento entre os dois irmãos e que 
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ultimamente procurava evitar este tipo de comportamento (porém continuava fazendo). Havia 

ali uma divisão, uma aliança entre a mãe e o filho e entre a filha e o pai. Voltava a repetir que 

Max era muito esforçado, só tirava notas boas. Que ele era carinhoso, ao contrário de Ma, que 

rejeitava qualquer tipo de carinho.    

Relatou naquela época que Ma tinha dificuldade para dormir, ficando até tarde da 

noite vendo TV, assistindo aos mais variados programas impróprios para sua idade, 

prejudicando seu sono e consequentemente dando muito trabalho para levantar no dia 

seguinte para ir à escola.  

Segundo a mãe, Ma gostava de animais, mas não podia tê-los, pois era alérgica. Ela 

disse: “até os cachorros se assustam com Ma, eles estão quietinhos, ela vai chegando perto e 

eles se assustam”. Quando perguntei por que os animais se assustavam com Ma, a mãe disse: 

“Ma é muito estabanada e tem a mão muito pesada”. Ela se mostrava preocupada dizendo que 

a filha estava acima do peso, mas relacionava o problema com os remédios que ela usava para 

combater a bronquite alérgica e comentou que estava ali a sua resistência em dar mais 

remédio à filha.  

Continuei conversando com a mãe na esperança de que o pai de Ma participasse do 

processo de entrevistas. E nada. O tempo foi passando e então resolvi entrar em contato 

diretamente  com ele já que a mãe de Ma não facilitava a sua vinda. Deixei recados e foram  

precisos alguns telefonemas para que ele me atendesse. Após me identificar, ele disse-me que 

não teria tempo de vir, pois era muito ocupado e se referiu ao incidente ocorrido 

anteriormente. Não estava com tempo e atribuía o problema da filha à escola e à mãe, que não 

sabia lidar com a menina. Disse que tinha certeza de que dele Ma não tinha reclamações. 

Aproveitou para falar que quem eu deveria tratar seria a mãe, que ela era “uma louca”. E fez 

questão de repetir: “Pergunta para minha filha se ela tem alguma queixa do pai”. E disse: 

“Quando eu chego a casa às 11 horas da noite, é comigo que ela faz as tarefas escolares. 

Muitas vezes encontro mãe e filha brigando”. 

Então, eu lhe disse: “Vejo que há algumas questões sobre as quais seria importante vir 

falar ”. Depois de muita conversa foi possível agendarmos um horário no sábado pela manhã. 

Posteriormente fiquei sabendo que a sua falta de tempo, além do trabalho, devia-se também 

ao treino para o torneio de tênis, seu esporte favorito, do qual iria participar brevemente. 

Enquanto o pai de Ma não comparecia, fui atendendo a mãe que já se sentia mais à 

vontade para falar de sua vida familiar. Lembrou que na época do namoro o relacionamento 

era bom. Conheceram-se através de uma amiga, quando se mudou do interior para a capital. 

Resolveu deixar a casa dos pais porque eles brigavam muito. Trabalhava como vendedora e, 
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enquanto estavam namorando, engravidou e devido às circunstâncias fez um aborto. Estava 

com 22 anos. Namoraram durante quatro anos e quando se casaram estavam com 26 anos. No 

ano seguinte ao casamento, o marido começou a fazer a Faculdade de Direito.  

Contou que o pai de Ma trabalhava no escritório de advocacia com o pai e a irmã e 

que após o expediente, à noite, frequentava academia. Após a academia, jantava com a mãe, 

que morava separada, para só depois retornar para casa, por volta das 22 h. Havia uma queixa 

em suas palavras e quanto estava se sentindo rejeitada pelo marido. Começou a relatar que se 

arrependia de não ter estudado. Parara no 1º. colegial. Manifestou o desejo de retomar os 

estudos, porém não contou com o apoio do marido. Um fato importante que despertou minha 

atenção foi que ela se apresentava com o apelido Mari e ao questioná-la sobre o seu nome de 

nascimento ela declarou não gostar do nome. Seu nome era Marinalva, junção do nome do 

pai, Mário, e da mãe, Ednalva, mas, de fato, preferia ser chamada pelo apelido. 

Voltou a se queixar do seu casamento dizendo que o marido estava muito realizado 

profissionalmente enquanto ela se perguntava: “O que fiz da vida?”. Encerrei a sessão 

deixando-a com essa questão.  

O tempo foi passando, a mãe de Ma continuava ansiosa para trazer a filha e quando 

tinha oportunidade revelava a vontade de dar o remédio à menina. Mas logo, voltava atrás, 

lembrando dos efeitos colaterais de um remédio chamado Ritalina que Ma em outra ocasião 

havia tomado e que provocara depressão e choro sem motivos. Aí ela ficou com muito medo e 

resolveu interromper o tratamento. Confessava ali comigo que não estava aguentando mais as 

reclamações da escola e o desgaste que era acompanhar a filha no cumprimento das tarefas 

escolares. Relatou que o que mais a irritava era quando o marido chegava à noite, presenciava 

ela tentando fazer com que a filha cumprisse as tarefas escolares e dizia: “Dá para parar vocês 

duas!”. E então ela se retirava deixando a filha com o pai e esta logo se acalmava concluindo 

as tarefas escolares, sem maiores problemas. Em seguida ele dizia: “Comigo não tem 

problema, você é que não sabe lidar com ela”.  

O pai desmarcou mais uma vez a nossa entrevista. Justificou que por conta de 

negócios fora do país, não dispunha de muito tempo, mas que sua secretária entraria em 

contato para agendar um novo horário.  

Comecei a me perguntar: Será  que era preciso esperar o pai comparecer para 

encontrar Ma? Será que era uma ilusão achar que havia um casal ali? Comecei a lembrar que 

a clínica do psicanalista é uma clínica dos impasses, do que não funciona, dos impedimentos. 

Comecei a me dar conta de que tinha que trabalhar com o que se apresentava, não dava para 
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esperar uma situação ideal, atender os pais, implicar o casal. Ali todos estavam fora de lugar. 

Qual lugar estava ocupado pela Ma? Será que ela tinha mesmo um lugar?   

Essas questões começavam a reverberar no meu pensamento e somando-se a isso as 

questões levantadas pela mãe, considerei que já estava na hora de encontrar com Ma, pois 

sentia sua mãe mais confiante no sentindo de suportar e sustentar um trabalho com a filha. 

Informei- a da minha decisão e, a partir daquele momento, minha proposta foi de encaminhá-

la para uma analista para que ela pudesse trabalhar suas próprias questões. Na ocasião ela 

perguntou-me se eu não poderia atender ela e a filha, ao que eu respondi que naquele 

momento seria importante ambas terem seus próprios espaços e que a qualquer momento 

poderia haver situações em que seu comparecimento ali, como mãe de Ma, se fizesse 

necessário.   

 

2º. Momento: Atendimento de Ma 

  

A primeira vez que Ma foi levada à sessão, veio na companhia da mãe e do irmão. 

Nesse primeiro encontro foi possível perceber os sinais de como era a dinâmica entre eles.  

Naquele dia fazia muito frio. Ma chegou usando uma blusa decotada, vários 

acessórios, cabelos molhados, respiração ofegante e muito agitada. No caminho da entrada na 

minha sala, a mãe lançou-lhe um casaco, alegando que estava muito frio. Ela se negou a pegá-

lo, deixando-o no chão.   

Entramos, me apresentei, comecei a perguntar se ela sabia por que estava ali.
 

Respondeu-me que não estava indo bem na escola. Permanecia calada, só balançava a cabeça 

e, muito desconfiada, explorava toda a sala com o olhar. Visando facilitar nossa comunicação, 

comecei a perguntar-lhe sobre a escola, pensando qual seria o possível universo dela. Ma 

respondeu que não gostava de estudar, achava muito chato, não gostava de matemática, 

português, nem de geografia. Irritada, não parava quieta. Perguntei-lhe de que gostava. 

Respondeu: “Cantar!”.    

Em seguida começou a mostrar uma tatuagem no braço e outra nas costas e falou que 

gostava muito de tatuagem (estrela e flor). Perguntou para mim se eu tinha ficado surpresa. 

Eu lhe respondi: “Por que deveria ficar surpresa?”. E ela disse que eram tatuagens feitas de 

hena, mas que, quando crescesse, queria fazer várias tatuagens de verdade. De vez em quando 

olhava toda a sala, levantava, mexia no cabelo, parecia tímida, sem falar muito. Começou a 

desenhar uma flor enorme (fig.1). 
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Figura 1 – Flor desenhada por MA 

 

Fonte: Sessão clínica com a paciente Ma.  

Muito rapidamente ela disse que já havia terminado o desenho. Pedi que falasse 

alguma coisa sobre sua produção, mas ela disse que não queria falar. Não gostava de contar 

estórias. Segundo ela, quem contava estória era criança e ela não era mais criança.  
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Aqui cabe comentar uma pergunta que lhe fiz naquele momento: “Então, o que você 

é?”. Ela respondeu de pronto: “Adolescente”. Encerrei a sessão, a mãe já estava na recepção 

aguardando-a.   

De repente ouvi gritos e fui até a janela do consultório e testemunhei uma discussão 

entre elas. A mãe olhava para cima e, percebendo que eu estava ali, balançou a cabeça, 

dizendo: “Você está vendo como ela é?”. E como se tentasse se justificar disse: “Era um 

brinquedo todo quebrado!”. Assim, vão embora Ma aos gritos com a mãe. Posteriormente Ma 

relatou que ao chegar ao carro descobrira que a mãe havia dado para a empregada um quebra-

cabeça seu sem a sua permissão.    

Na próxima sessão, fazia muito frio e Ma chegou com os cabelos molhados, respiração 

ofegante e muito agitada. Pegou um brinquedo, pegou outro brinquedo, nada a interessava; 

finalmente se interessou pelo desenho da sessão anterior e começou a pintar, mas se 

arrependeu, parou de pintar e disse que iria demorar muito. Largou o desenho, pegou o balde 

com peças de lego. Percebi que a paciência não era seu forte. Tentava encaixar as peças com 

muita força e à medida que as peças escorregavam, ia ficando nervosa. Depois de algum 

tempo, com as peças de lego, montou uma cena que chamou de “festa de aniversário”. Na 

cena montada, havia barzinho com bebidas, ao lado criou uma pequena praça, onde os 

adolescentes conversavam. Comentou que ainda não tinha terminado de fazer a “festa de 

aniversário”. Envolvida ali na construção dessa cena, Ma, que não falava muito, de repente 

começou a me contar que até aquele momento não havia feito a lição de casa. “E por quê?”, 

perguntei. Ela respondeu que quando voltou da escola ficou chorando com saudades da avó 

materna, pois ela havia prometido que viria passar o final de semana com ela e não veio.  

Continuou conversando, contando que gostava de um menino da 5ª série. O pai soube 

disso pelo irmão, mas a mãe não sabia. Disse-me que achava que o menino não gostava dela, 

pois, em suas palavras, ele ficava “zoando com a minha cara”.  

Perguntei-lhe, então, o que era zoar. Respondeu-me que o menino a chamava de gorda 

e feia, essas coisas... E, em seguida, disse-me que queria ser adolescente. “E por quê?”, 

perguntei-lhe. Ela respondeu: “Porque eu não posso fazer nada”. E eu disse: “Nada?”. Ma 

respondeu: “Nada, não posso namorar”. Ao que acrescentou que não gostava de ir à escola e 

que queria ser cantora porque para isso achava que não precisaria estudar.  

Ela não parava quieta, pegava um objeto, olhava-o e em seguida o largava. Abria as 

gavetas, tirava os objetos sem se fixar em nenhum, muito ansiosa. 

A certa altura lhe perguntei: “O que você procura?” e ela respondeu: “Não sei, aqui 

não tem nada, só coisa de criança, é muito chato”.   
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Na sessão seguinte, Ma chegou toda produzida, usando jeans, óculos escuros, 

carregando uma bolsa. Sem falar nada, foi até a estante, pegou a caixa de lego e disse: “Vou 

terminar a festa de aniversário”. Espalhou as peças de lego pelo chão da sala, aliás, espalhar é 

pouco. Virou o balde de uma vez, fazendo aquele barulhão, olhou para mim e começou a rir. 

Pegou tesoura, cola, sentou no chão e enfeitou a festa com balões. E disse: “Pronto!”. Pedi-lhe 

que falasse da produção e ela começou a contar que era uma festa de aniversário do André, 

que estava completando 14 anos e do lado de fora estavam os amigos dele num barzinho, 

bebendo. Esperei ela acabar de contar sobre a cena e lhe disse: “É, parece que dá para fazer 

alguma coisa com essas coisas que há aqui”. Ela olhou para mim e fez uma cara de desdém. 

Depois de um tempo, contou-me que iria festejar seu aniversário no bufê. Contou-me 

que a festa do irmão havia sido no mesmo bufê, só que do lado dos games. Já ela preferia a 

discoteca, pois achava mais legal. De repente, Ma olhou para mim e disse: “Você sabia que 

minha avó me chama de mocinha?”. Eu perguntei: “E por quê?” e ela respondeu: “Porque eu 

já sou uma moça, não gosto de ser criança, é muito chato”.  

Nas sessões seguintes, seu comportamento agitado foi dando lugar a uma 

agressividade com certa dose de provocação e violência. Nada a interessava mesmo, achava 

que os brinquedos ali eram de criança, não queria vir para as sessões. Começava uma 

brincadeira e logo a abandonava, ficava brava, queria ir embora, a sala de atendimento 

passava a ser uma extensão do seu próprio corpo. Jogava água no chão, dava risadas, passava 

cola no chão, me xingava, queria sair, rasbicava e rasgava os papéis. Algumas vezes 

começava a desenhar mas não tinha paciência e sua produção revela um momento de sua 

alma inquieta, como pode ser observado na figura 2.  
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Figura 2 – Desenho feito por Ma revelando um momento de sua alma inquieta 

 

                                   Fonte: Sessão clínica com a paciente Ma. 

 

Nesses momentos de grande desorganização, a minha intervenção era: “Agora estamos 

diante de uma menina de dois anos”. E acrescentava: “Não combina com você! Uma menina 

que não quer ser criança, que se considera uma moça e se comporta como bebê?  

Algumas vezes Ma me telefonava dizendo que estava com dor de cabeça e que não 

queria vir para a sessão. Nestas ocasiões, queria saber se eu iria cobrar a sessão e que não 

acharia isso certo. Eu apenas respondia que a estava aguardando no horário combinado.   

Após esse fato ter ocorrido algumas vezes, disse para Ma que o assunto de pagamento 

seria tratado com a mãe dela, como uma forma de marcar alguma diferença entre as posições 

mãe e filha em relação às responsabilidades e lugares.   
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Fomos caminhando neste mar de tempestade e várias vezes sentia que a embarcação  

estava se quebrando. Em função da agressividade e baixa tolerância que ela manifestava, 

muitas vezes optei por encerrar a sessão mais cedo, mas sempre apoiada no fato da mãe ter 

sido avisada de que isso poderia acontecer a qualquer momento. Mas ela simplesmente 

esquecia, saía para fazer compras e demorava para buscar a filha. Por vezes eu encerrava a 

sessão e Ma ficava esperando sua mãe chegar. Enquanto isso, aprontava na recepção, pois a 

qualquer frustração entrava num nível de desorganização muito grande. Naqueles momentos 

eu sentia que a mãe queria entregar Ma para alguém. Estava difícil para ela cuidar da filha, 

essa era a minha sensação. Em razão da repetição desses momentos, atrasos, faltas, pareceu-

me importante chamar a mãe para uma conversa. Estava difícil manter um trabalho 

naquelas condições e mais uma vez ressaltava a importância dela se manter por perto,  

frisando como isto era organizador para Ma e para o trabalho que estava sendo desenvolvido. 

A mãe  dizia que não via mudanças em Ma, e volta e meia ameaçava parar o 

tratamento e voltar para o remédio. Queixava-se de que a filha estava muito agitada e 

inquieta, que as crises de bronquite haviam piorado. No entanto, no final dessa nossa 

conversa, deixava escapar que Ma estava gostando de vir às sessões. 

Eu só respondia:  “Eu sei...”   

Ela e a mãe pareciam uma só pessoa, extensão uma da outra. Várias vezes presenciava 

brigas entre elas. A mãe fazia questão de acompanhá-la até a porta do consultório. Ma ficava 

brava, queria subir sozinha pelo elevador.  

Nessa mesma ocasião a interroguei do porquê de Ma não poder subir sozinha. A mãe 

respondeu-me que tinha muito medo de alguém mexer com a filha, achava o porteiro do 

prédio mal-encarado. Acrescentou que nunca iria confiar a filha a um terapeuta homem.  

Nesse ambiente, estava difícil Ma ser criança. A mãe não a via como um sujeito, e 

sim como sua própria extensão. Tratava-se de uma mãe intrusiva. A filha o tempo todo 

atravessada pela mãe. Seu comportamento  agressivo, às vezes violento, provocava um 

afastamento no contato dela com as outras pessoas, quer seja na escola, quer seja na família. E 

ali na sessão não era diferente. Parecia que só com o pai Ma sossegava. Fazia questão de 

provocar horror no outro? Para quê? O que isso realizava para ela? 

    

3º. Momento  

 

Certa vez ela chegou especialmente agressiva, jogou os objetos da estante, virou as 

cadeiras e ficou olhando para mim e dando risadas. Com a ponta da tesoura foi em direção ao 
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estofamento da cadeira, quando eu lhe disse muito firme: “Tem coisas que você não poderá 

fazer aqui. Você tem cinco minutos para arrumar toda a sala, colocar os objetos cada um em 

seu lugar. Já!”. 

E fiquei esperando. Considerei que era o momento de sustentar a existência de uma 

lei.    

Sua reação foi de silêncio. Ma foi pegando um a um os objetos e depois de algum 

tempo começou arrumar toda a sala. Ficou muito desconfiada e disse que iria contar para o 

pai que eu estava dando bronca nela e que iria pedir para ele tirá-la daquele lugar. Nesse 

contexto, disse: “Sua bruxa!” e eu respondi: “Você sabia que bruxa é poderosa?”. 

Resmungou, virou-se para a parede, bateu os pés, foi se recompondo e a partir daí deu início a 

uma brincadeira que se repetiu durante algum tempo que passo a relatar.  

Tomava o que supunha ser meu lugar no consultório.  

Ela era, então, a médica, usava meu cartão, meu papel timbrado, meu nome: Dra. 

Graça. Era assim que ela se denominava na brincadeira. Pegava o papel, uma espécie de ficha 

médica, em que ia escrevendo à medida que ia atendendo os pacientes que chegavam. A 

escrita, que pode ser vista na figura 3, era para não ser entendida, lembra hieróglifos, não se 

conseguia ler nenhuma palavra. E assim foi por várias sessões. Qualquer tentativa de 

entendimento em saber o que estava escrito de minha parte, rapidamente, Ma respondia com 

muita raiva e tratava logo de encerrar a brincadeira. 
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Figura 3 – Ma brincando de médica 

                 

Fonte: Sessão clínica com a paciente Ma. 

 

E assim foi por algumas sessões. Quando eu a questionava sobre o que estava escrito 

ali, ela respondia:  “Não é da sua conta!”. Às vezes deixava escapar alguns palavrões, sempre 

muito irritada. Mas já começava a ficar mais tempo na brincadeira, ainda assim de maneira 

solitária. A sala do consultório era uma extensão dela. Diante de qualquer tentativa minha de 

interagir com ela, virava de costas e continuava brincando sozinha. Ora Ma era a paciente, ora 

era a médica. Este relato nos faz lembrar o livro “O médico e o monstro” (1946)
 48

 e Ma traz à 

cena os demônios que todos nós temos ocultos dentro de nós e que muito nos apavoram. Será 

que é esse horror que tratamos de esconder que Ma nos apresenta de forma desvelada? Eu 
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tinha que ficar em silêncio, mas em seguida ela começava a bater os pés, como que 

procurando um contato. Porém, qualquer gesto meu em retribuí-lo ela rejeitava.   

O interessante  é  que, com o passar do tempo, sua agressividade passava a aparecer 

em dois tempos.   

Primeiro começava a ficar muito desorganizada, subia na mesa, gritava, riscava e 

rasgava os papéis; em seguida batia qualquer parte do corpo em um móvel qualquer. 

Machucava-se muitas vezes de verdade, chegando a sangrar. Em seguida se jogava no chão, 

começava a chorar desesperadamente. No início ela percebia que eu ficava preocupada e 

ficava mesmo. Como não ficar? Tentava socorrê-la e ela, vendo minha aflição, levantava e 

começava a dar risadas e dizia: “Enganei a trouxa, enganei, é brincadeira”. E dava risadas... 

Era uma garota insuportável.  

Devo confessar que em alguns momentos ela despertava em mim um grande mal-

estar. Ficava me perguntando: “Será que somos capazes de separar a pessoa da função de 

analista?”. Muitas vezes ela me tirava do meu lugar. Como agir diante de tal provocação? 

Após estes questionamentos, buscava retornar à função de analista. Bom, fazia o possível. 

Como profissional tinha feito uma aposta, algo se passava ali, e voltava para o meu lugar de 

analista. Com o passar do tempo, ela foi percebendo que esse truque não dava mais certo. 

Quando fazia essa encenação, deixava-a lá no chão e lhe dizia: “Agora o bebê está querendo o 

quê?”. Paulatinamente ela foi percebendo que já não produzia o mesmo efeito e que eu não  

cedia aos seus apelos.   

Certa vez, depois de uma encenação dessas, após se jogar no chão, gritava que era 

louca. Gritava, queria que todos do prédio ouvissem que ela era a louca. Eu lhe perguntei: “O 

que ganha se apresentando como louca? O que você quer?” e ela respondeu: “Ah sei lá”. 

E dava risadas! “Não sei”, esta era sua resposta. A partir de algumas sessões, percebia que 

depois de um tempo a louca saía de cena e dava passagem a outra personagem: a médica. 

Olhando para mim, dizia: “Fica quieta que a Dra. Patrícia está chegando...”. E em seguida 

perguntava se eu havia visto uma moça que estava gritando dizendo que era louca. Tomando 

meu lugar, se recompunha e se transformava em médica que tem um consultório, e olhando 

para mim novamente dava a seguinte ordem: “Se aquela outra louca aparecer, é para prendê-

la no banheiro”. 

Em outra ocasião, na qual ela estava mais calma, aproveitei o momento e comecei a 

interrogar quem era essa louca, por que ela agia assim, numa tentativa de obter mais 

informações. Mas ela me mandou ficar calada e ordenou: “Não faça perguntas!”. Assim, 

continuou por algum tempo mergulhada nesta personagem atendendo seus pacientes.  
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Essa brincadeira passou a predominar nas sessões: importante ressaltar que Ma passou 

a se apresentar  em  três tempos. Primeiro, aparecia uma louca, depois, “vamos prendê-la no 

banheiro” e, em seguida, ela era médica que atendia seus pacientes. Fazia inúmeras tentativas  

para saber mais dessa outra, mas não obtinha muito sucesso. Ela cortava minha participação 

em seus jogos e eu só entrava quando era convocada. O que nem sempre era um convite, e 

sim uma ordem. “Faça isso”, “faça aquilo”, dizia. A minha função era de entrar pelas brechas, 

que eram poucas, numa tentativa de ir fazendo algumas marcações.    

Há um dado importante que se destacava. Sempre chegava à sessão muito agitada e 

nervosa. Brigava com a mãe e/ou na entrada da sessão e/ou na saída. Comecei a indagar o 

porquê das coisas acontecerem desta forma. 

Contou que a mãe insistia em acompanhá-la até a porta do consultório, não a deixava 

subir sozinha nem pelo elevador, tinha que ser pela escada e, quando a mãe  insistia, elas 

acabavam discutindo.  

Eu perguntei se precisava ser assim. Ela respondeu: “Ela que tem medo de elevador, 

eu não tenho, prefiro subir pelo elevador e não pela escada”.  

Fomos caminhando assim. Algumas vezes chegava muito ansiosa, se recusava a falar, 

eu tentava um contato, mas ela não respondia.  

Numa das sessões, chegou muito brava, com o rosto arranhado, respiração ofegante. 

Sugeri, então, que, se estava difícil falar, ela podia escrever e, depois de algum tempo, foi o 

que ela começou a fazer. Sua produção revela o relato do desentendimento com a mãe e 

também uma tentativa de produção já contaminada pelo seu mal-estar e impaciência, que 

pode ser observado na figura 4. 
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Figura 4 – Relato do desentendimento de Ma com sua mãe 

                                                                          

Fonte: Sessão clínica com a paciente Ma. 

 

“Foi assim: eu estava fazendo um trabalho, a minha mãe pediu para que eu arrumasse 

o quarto; e eu gritei, disse que não iria arrumar e minha mãe ficou nervosa.” 

  Começaram uma briga e a mãe tinha arranhado o rosto dela.  

Tentei fazê-la continuar falando sobre o ocorrido, ela cortou minha fala e disse muito 

brava: “Não pergunte nada!”. 

Só  restava calar-me e esperar passar
 
a raiva, e foi o que eu fiz.  

A vinda de Ma às sessões não variava muito. Oscilava entre uma criança de dois anos  

que fazia birra e uma menina de oito anos sem limites, impulsiva e mimada.  

Numa  dessas sessões, que merece ser relatada, Ma chegou muito agitada e dizendo  

palavrões. Como sua analista, ficava buscando entender se se tratava de uma psicótica. Não 

me parecia. Ma era muito inteligente, esperta. Conseguia detectar ali um excesso, uma busca 
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de um olhar. Diagnosticada com hiperatividade/déficit de atenção, comecei a questionar-me: 

Não eram os seus pais que apresentavam um déficit de atenção  para com ela?, Magtaz
49

. Ela 

era olhada pelos pais? Não era esse olhar que ela buscava? Muitas vezes me perguntava o que 

estava se passando, qual era o verdadeiro motivo pelo qual se apresentava daquela maneira. 

Não tinha respostas, mas podia perceber que havia um sofrimento, uma falta de lugar. Ali na 

minha frente estava uma criança de oito anos, com recursos de dois anos tamanho era seu 

comprometimento psíquico. Tive que esconder chaves das portas, tirar tesouras, enfim, os 

objetos que colocavam em risco sua vida.   

Foi ficando difícil, chamava-a para conversar, desenhar, ela começava a dizer 

palavrões. Certa vez olhei firme e lhe disse: “É melhor encerrarmos por aqui. Quando você se 

acalmar, poderemos continuar”. Ela disse que não. Que queria ficar. Eu lhe disse: “Para ficar 

aqui há algumas regras”. Ma se recompôs, tirou da bolsa um livro que ganhou do pai sobre  

menstruação. Perguntei alguma coisa e ela não respondeu, virou de costas e começou a 

folheá-lo. Depois de um determinado tempo, disse que estava aprendendo muitas coisas com 

o livro, pois, logo, logo ela se tornaria uma moça. 

Eram muito raros os momentos de paz. Sempre chegava às sessões muito agitada e 

brava com a mãe. Em outra ocasião, após despejar todo seu mal-estar, foi se acalmando e 

começou a contar que estava com muita raiva da mãe porque ela não a deixara participar da 

excursão promovida pela escola. Embora já tivesse ido no ano passado, gostaria de participar 

novamente. 

Foram várias tentativas para que ela falasse do que ocorreu entre ela e a mãe. Ma 

permanecia calada. Depois de algum tempo falei: “É, mas parece que você ficou com muita 

raiva e que seria melhor se você pudesse falar disso, pois, quando a gente fala, a raiva sai 

junto com as palavras”. Ali naquele momento, como pode ser observado na figura 5, tomada 

pela raiva, não tinha conversa. Ela escreveu no papel: “Vá tomar no PI!”.   
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Figura 5 – Momento de raiva 

                                                                                                          

    Fonte: Sessão clínica com a paciente Ma. 

 

Na próxima sessão, Ma chegou calada, estava quietinha, deitou no divã e disse que 

estava com dor de cabeça e adormeceu. Depois de alguns minutos, acordei-a e em seguida me 

pediu água.  

Perguntei de novo se havia brigado com a mãe e se ela queria me contar o que tinha 

acontecido. Ela me disse: “Vou contar porque você falou que, quando a gente fala, a raiva sai 

junto com as palavras”. E começou a falar que estava muito triste, o pai tinha viajado, que a 

mãe não a entendia, tinham brigado novamente, não gostava de estudar, queria ser cantora... E 

que era muito chato ser criança, queria logo ser adolescente. Depois de algum tempo, mais 

calma, pegou papel e lápis e, enquanto desenhava (figura 6), comecei a falar das vantagens e 

desvantagens de cada idade. Por que será que estava tão difícil para ela ter oito anos?  
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Figura 6 – Desenho de Ma mostrando a busca de um terceiro 

 

Fonte: Sessão clínica com a paciente Ma. 

Após o término do desenho, começou a ficar agitada, recusando qualquer contato de 

minha parte. Ma revelava nos seus próprios desenhos a busca de um terceiro. Parece haver 

embaraços quando não há atravessamento da função do pai. Neste desenho (fig.6), todos os 

elementos estão em forma de três. Parecia que Ma ficava o tempo todo tentando transitar 

pelas identificações, mas sem conseguir ancorar em nenhuma. Ora ela era terapeuta, ora 

médica, a louca, a secretária, mas não se fixava em nenhum lugar. Como se procurasse um 

lugar para se instalar. Embora se apresentasse como adolescente, seu comportamento revelava 

uma criança muito regredida. Faltava uma borda, faltavam limites, não havia dentro e nem 

fora. Apresentava-se como um bebê que tem que ser olhado o tempo todo. 

De  qualquer forma havia um apelo de escuta. A mãe a levava a vários profissionais  

na esperança de que alguém cuidasse dela. Até aquele momento percebia uma relação 
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indiscriminada entre elas, tornando difícil em algumas situações distinguir quem era a mãe e 

quem era a filha embora em algum nível já começassem a se descolar.  

Em outra ocasião, caminhou em direção da estante, escolheu as bonecas peladas e 

perguntou: “Que idade elas têm?”. Ela mesma respondeu: “Com sete e oito anos já têm pelos. 

Não pode!” E passou a contar que foi dormir na casa da amiga e que tinham assistido a um 

filme em que todos faziam sexo. Em outro filme duas mulheres se beijando. E relatou que 

sabia da existência de camisinha para mulheres, pois aprendeu na casa da amiga.  

Voltou para as bonecas, machucou o dedo (de propósito), ficou sem jeito e resolveu ir 

até o banheiro, voltou, fechou a janela, pegou as bonecas e disse: “Agora vocês serão minhas 

filhas e vão ficar de castigo e 2ª feira a gente continua...”.  

Na próxima sessão chegou muito agitada, como sempre. Começou a desenhar; 

aproximei-me e ela disse que eu não poderia ver o desenho (fig. 7). Mandou que eu ficasse 

bem longe e calada.  
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Figura 7 – Representação sexual na visão de Ma 

                                             

Fonte: Sessão clínica com a paciente Ma. 

 

Após terminar o desenho rapidamente, agitada e impaciente, se trancou no banheiro, 

falava alguns palavrões, mas eu já havia tirado a chave da porta. Percebendo que eu 

permanecia em silêncio, depois de um tempo, foi saindo do banheiro e chegando à sala. Eu  
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lhe disse: “Aqui só fica quem quer se tratar, você quer ir embora?”. E Ma respondeu: “Não,  

quero ficar”. Acalmou-se e começou a contar que achou no quarto dos pais, na última gaveta, 

um DVD de filme erótico e já tinha visto revista de mulher e homem pelados. Porém a 

mãe guardou bem longe para ela não pegar mais. Mesmo assim ela disse que sabia onde a 

mãe havia escondido e que o filme veio junto com uma revista erótica do pai.  

Começava a me perguntar por que ela falava tantos palavrões. Ouvia-os em algum 

lugar? Essa era a minha hipótese. 

No nosso próximo encontro lhe perguntei quem falava aqueles palavrões. Ela disse:  

“O meu pai. Eles brigam muito”. Eu perguntei: “Quem?”. 

E começou a contar que a mãe correu atrás dela para bater e, quando a alcançou, 

machucou-a nas costas. Tentei perguntar o que teria acontecido para a mãe brigar com ela. 

Passou a me contar que junto com uma amiga havia pulado o muro do condomínio 

residencial
 
 e o segurança as pegou, relatando à mãe o ocorrido. Disse que na 6ª feira daquela 

semana iria para uma cidade do interior (casa da avó materna) ver os shows que acontecem na 

Festa do Peão e onde se apresentam muitas cantoras. Ma voltou ao assunto da briga com a 

mãe dizendo que ela havia machucado seu braço e as costas, fazendo questão de me mostrar 

as marcas deixadas no seu corpo. 

“Você briga muito com sua mãe?”, perguntei. Ela respondeu: “Quando meu pai 

chegar, eu vou contar tudo pra ele”. 

Ao indagar: “O que você espera que seu pai faça?”, Ma me respondeu: “Fica 

quieta, cala a boca!”. Estas são suas palavras favoritas.  

Aqui cabe falar um pouco que a minha tentativa de ver o casal foi inútil. Mas, depois 

de algum tempo, consegui conversar com o pai de Ma. Conforme combinado, ele telefonou e 

marcamos um horário numa 2ª feira, às 8 horas da manhã, antes de ir ao trabalho, pois ele é 

muito ocupado.  

Na ocasião desta  entrevista, este se queixava da mulher, afirmando que ele mesmo 

não tinha problema com a filha. Fazia questão de repetir:  “Eu duvido que ela tenha  alguma 

queixa de mim”. Todo final de semana ele levava os filhos para passear e Ma era assim 

porque a mãe gritava muito com ela. Ressaltou várias vezes que trabalhava muito, não sabia 

porque a mulher era tão insatisfeita, tinha carro do ano, morava com todo o conforto. Ele se 

sacrificou porque ela queria morar numa casa em um condomínio de luxo, e mesmo ficando 

distante do seu trabalho, ela o convenceu, pois seria melhor para criar os filhos. Acabou 

cedendo, só para vê-la feliz, mas não tinha jeito, ela não cooperava, estava sempre insatisfeita. 

Queixou-se de que a esposa ficara parada no tempo e não sabia tratar a filha. Tratava-a como 
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uma bonequinha, com futilidades. O Max acabava fazendo o que a mãe queria, mas Ma tinha 

um gênio difícil, puxara ao pai, não fazia o que ela pedia e aí estava todo o problema. 

Ele insistiu que quem precisava de tratamento era a mãe. Apressado, reconheceu que 

a filha havia dado uma melhorada, mas achava que ela deveria parar, pois já estava bem. 

Minhas intervenções foram no sentido de ele perceber que eu não estava fazendo 

aliança com ninguém. Meu compromisso ali era com a análise de Ma. Que o havia chamado 

para tratar da questão da filha, que parecia sofrer com o atual estado das coisas entre eles, sua 

mãe, seu pai e seu  irmão. 

 

4º. Momento (último) 

 

Depois dessa conversa com o pai, parecia que as coisas iriam a mudar. Ma começava a 

se distanciar dos momentos de agitação e agressividade, estava mais concentrada, 

permanecendo mais tempo nas brincadeiras e nas sessões. A partir desse momento, era difícil 

encerrar a sessão, pois ela se recusava a ir embora. Sua dificuldade com os limites  

era gritante. Tudo era muito intenso: ou gostava muito, ou não gostava nada.  

Começava a falar do seu sofrimento fazendo uma passagem do corpo para a palavra.   

Sua brincadeira predileta, a partir desse momento, era fazer-se de médica hospitalar, 

em vez de médica de consultório, sempre às voltas com partos. Ela como médica se 

encarregava de trazer ao mundo cada criança. Colocava os bebês em cima da maca, 

providenciava berços para eles. O nascimento era sempre de três bebês. Uma preocupação 

com o bem-estar dos recém-nascidos era visível. Mas algo chamava-me atenção: o pai nunca 

aparecia nas suas produções. Eu aproveitava o momento e as brechas para intervir. Em uma 

dessas brincadeiras, fiz o seguinte comentário: “E o pai, onde está?”. 

Ela parou, olhou para mim e disse: “Toma, você é o pai”. Eu perguntei: “Toma o 

quê?” e ela respondeu: “A conta”.  

Fazia um recibo com o número 1 e vários zeros e dizia: “Vai lá e paga a conta do 

parto” (no imperativo).  

Na verdade, eu tinha chances de fazer perguntas, mas ela não respondia. Acho que 

nem me via, de tanto que estava absorvida e ocupada em trazer os bebês ao mundo nesta 

brincadeira-produção. Cuidava da parturiente, esterilizava os instrumentos para fazer o corte 

na barriga da grávida e aos poucos ia tirando um a um os bebês.  
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Para mim só restava ficar ali olhando e ela parecia precisar do meu olhar como 

testemunho para que este momento fosse reelaborado por ela. Esta brincadeira-produção se 

repetiu por várias sessões. 

Certa vez, Ma chegou para a sessão muito agitada, estava com muita raiva. Era uma 2ª 

feira, ela havia passado o final de semana na casa da avó materna. Não queria brincar, 

continuava se recusando a responder qualquer pergunta minha. Muito agitada, começava uma  

brincadeira e logo a interrompia, estava muito regredida.  

Depois de certo tempo, perguntei-lhe o que estava acontecendo e disse que ali era o 

lugar para falar das coisas boas e das coisas ruins e que ela já havia experimentado isso.  

Ma olhando para mim disse: “Já sei, quando a gente fala, a raiva sai junto com as 

palavras”. 

Então eu lhe respondi: “É isso mesmo!”. E esperei...  

Ficou calada por algum tempo e em seguida começou a falar que os pais estavam 

brigando muito, e  na volta da viagem do interior o pai havia agredido a mãe. Enquanto que 

eles permaneciam sentados no banco detrás do carro  e ficaram apavorados. Contou que o pai 

ficou furioso com a mãe que começou a chorar. Até o final da viagem ela e o irmão ficaram 

quietinhos, mas com muito medo.   

Comecei a notar que na 2ª feira, quando chegava para a sessão, às vezes estava mais  

irritada que nos outros dias e quase sempre contava que passara mal à noite, tendo que ir ao 

pronto-socorro com crise de bronquite. Fiquei pensando que naquele dia não tinha sido 

diferente, o que foi confirmado por Ma.  

Continuou a falar que tinha medo de que os pais se separassem. Ela dizia: “Será que 

meu pai tem uma amante?”. E começava a rir. No fundo era uma mistura de riso com 

angústia, não sei...  Mas a qualquer expressão de vulnerabilidade tratava logo de se recompor, 

buscando uma saída pelo seu lado imperativo, provocador. Não pedia, mandava que eu ficasse 

calada. Transitava entre a menina meiga, educada, que buscava aproximação, e a agressiva, 

mandona, que fazia questão de provocar horror  aos outros que estavam a sua volta. Era esse 

seu movimento.  

Nas sessões Ma costumava imitar várias cantoras. Numa certa ocasião perguntei se na 

família alguém cantava. Respondeu que a mãe cantava sim e chegou a ganhar prêmio no 

karokê. A avó materna também gostava de cantar. Prometeu que na próxima sessão iria trazer 

fotos da família. Logo em seguida disse que gostaria de me contar um sonho que tivera na 

noite anterior e passou a relatá-lo: estava no hospital e tivera três filhos e saía muito sangue de 

dentro  dela. Depois, se via diante de crianças que choravam muito. Então aparecia a Dra. 
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Graça  dizendo que ela era uma boa mãe e cuidava bem dos bebês. Aí ela acordou. Quando 

acabou de contar o sonho, começou a dar risadas. Pegou  uma boneca e começou a rir do nada 

por algum tempo. 

Quis saber o que tinha acontecido e ela me falou: “A boneca estava simplesmente com 

os olhos abertos”.  E ria sem parar. Questionei-me, então, se seria angústia, não sei...  

Em seguida, mudou de atitude, se jogou no chão e começou a se bater, gritando: “Eu 

sou louca”. Quando lhe perguntei o que estava acontecendo, levantou rapidamente e disse que 

estava fazendo palhaçada. Naquele exato momento eu marquei: não era a louca, era Ma 

fazendo palhaçada. 

Na próxima sessão  chegou muito animada com um álbum de fotos da família. Sentou-

se próxima de mim – coisa rara.  E pela primeira vez estava bem tranquila.  Mostrou o celular 

novo que ganhara de presente. Comentou que o pai não gostava da mãe, xingava todos os 

dias. Quando lhe perguntei o porquê, respondeu-me que não sabia, mas era  normal eles 

brigarem todos os dias; e acrescentou: “Deixa pra lá”. Então começou a mostrar-me as fotos 

dos seus familiares, dizendo: “Estes aqui são meus pais, mas eles nunca estão juntos, nunca se 

abraçam”. E continuou mostrando as fotos.  

Perguntei: “E como é isso para você?”. Ma respondeu: “Ah, não sei, nem quero 

saber”. Voltei-me para ela e lhe disse: “Você não quer saber, mas esta situação te incomoda”. 

Ela não respondeu e disfarçando o incômodo continuou mostrando a foto da casa da avó 

materna. Numa brincadeira, tentou esconder algumas fotos, passando bem rápido as páginas 

do álbum para que eu não as visse.  

Ao ser perguntada por que não podia ver, ela respondeu: “Porque eu estou muito feia e 

gorda na foto. Não gosto da minha barriga. Não gosto daquelas fotos”. Pedi-lhe que 

escolhesse então uma foto do seu agrado. Ela escolheu uma na qual estava de vestido e  

bronzeada, sentada no colo do pai. 

“Por que escolheu essa foto?”, Ma respondeu: “Ah, porque eu gosto!”.  

Nas sessões seguintes, Ma se mostrava cada dia mais calma e eu já fazia parte das suas 

brincadeiras, como o pai que pagava a conta do hospital e que não era qualquer valor. Era 

muito caro nascer naquele hospital/família, o pai tinha que pagar caro! 

Começava a incluir algumas passagens da escola, chamava a professora de tia Rose. 

Suas notas passaram a melhorar. Passou a relatar seus sonhos, em que ela era sempre  a mãe 

ou a médica com a única missão de trazer ao mundo os filhos e zelar pelo bem-estar deles. 

Ma relatou outro sonho em que confirmava sua missão de ser uma boa mãe: ela era 

uma mãe cuidadosa com um filhinho que caía da bicicleta e a quem prestava os primeiros 
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socorros, limpando o local machucado (joelho) e depois passando remédio. A cena se 

encerrava com a criança chorando e dizendo “está ardendo, está ardendo” e ela cuidando e 

dizendo “calma, a mamãe está aqui e vai cuidar de você!”. Em seguida ela acordou. 

Esse sonho também se repetia nas brincadeiras ali nas sessões, onde ela transformava  

um pequeno objeto em uma maleta e na tampa desenhava e pintava uma “cruz vermelha”: que 

recebeu o nome de "caixa dos primeiros socorros", (ali ficavam os utensílios, remédios, etc., 

para tratar os machucados ou para fazer partos). 

Sempre que ela solicitava alguma coisa no imperativo/hiperativa: “pega isso”, “faça 

isso” eu lhe dizia: “Como? Por favor?”. Mostrava que estar com o Outro, ser amada, dá 

trabalho! E que seria importante que ela começasse a se dar conta disso. Ela ficava me 

olhando. Os nãos, que antes eram recebidos como punições, a partir deste momento, passaram 

a ser questionados, falados.  

As brincadeiras se mantinham, Ma estava mais concentrada e preocupada com o que 

eu pensava ou sentia. E dizia: “Você não gostou?”. Logo se desculpava. Eram momentos 

raros, mas já começavam a surgir. 

Perguntava-me se Ma começara a se descolar da sua mãe. Certa vez contou-me que a 

mãe roía unha e que ela também. Relatou que a mãe tinha medo de elevador, mas que ela não. 

 E dizia que, mesmo que a mãe ficasse brava, ela iria continuar usando o elevador porque 

quem tinha medo era ela.  

Várias perguntas surgiram: Haveria uma fantasia de que ela estragara o casamento dos 

pais? Será que se sentia responsável pelo fracasso do casamento deles? As brincadeiras, os 

sonhos de maternidade davam pistas de que havia coisas acontecendo no seu universo. 

Havia uma superestimulação sexual, não existia casal, nem pai e nem mãe? Ma 

buscava subsídios para entender o lugar do feminino e do masculino? Será que era isso que 

estava em jogo nesta busca incessante de identidade?  

Do ponto de vista da análise de Ma, notava que eu estava mais firme, naquele 

momento havia ficado mais claro o quanto ela tinha recursos. Ao investigar sobre o 

diagnóstico dito hiperativo/TDH/DDA, o que se deflagrou foi a relevância de poder ouvir 

essas manifestações como mensagens, de forma que se tornou possível encontrar outros 

modos de intervenção que não visassem suprimir seus sintomas (suas mensagens), caso 

contrário só restaria medicá-la e tratá-la como louca. Só foi possível avançar o tratamento a 

partir da leitura do sintoma portador de uma mensagem em busca de sentido tal é a diferença 

que a psicanálise pode oferecer.  
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Depois de um ano e sete meses, o tratamento foi suspenso. A família de Ma mudou-se 

para New York, onde seu pai passou a tomar conta do escritório da família.  

A partir daquele momento, comecei a pensar que poderia iniciar uma pesquisa e o 

quanto este caso poderia contribuir para reflexão sobre o tratamento das crianças ditas 

“hiperativas”, e a grande contribuição da Psicopatologia Fundamental que, ao escutar o 

sujeito habitado pelo seu “pathos”, pela ordem do excesso, acompanha-o naquilo que é pático, 

dando passagem a um ensinamento de si mesmo. E penso que o hiperativo se encontra aí, 

padecendo como paciente de uma impaciência que não é só sua.    

A grande pergunta que caberia fazer é: o que buscava essa alma inquieta? E como 

desdobramento desta pergunta, poderíamos agregar: qual era sua relação com o tempo? A 

questão era não poder ficar sozinha, sempre necessitando de alguém que se encarregasse de 

vigiá-la, cobrá-la? Que lugar ela procurava ocupar, uma vez que encenava claramente uma 

impaciência, ansiedade, a qual ora se apresentava numa configuração de menina muito 

regredida, ora na posição de uma moça que havia assumido a atribuição de resolver as 

questões parentais, ocupada, assim, com questões alheias, impedindo que algo novo e próprio 

pudesse surgir?  

Suas interrogações e brincadeiras giravam prioritariamente em torno do assunto sexo. 

Apresentava-se com uma grande carga de erotização, e dificuldade de relacionamento com 

sua mãe e suas atitudes revelavam a existência de uma rivalidade entre elas. Havia uma 

excitabilidade que permeava todos os seus atos, com a qual ela não sabia o que fazer e que, 

por sua vez, caía como uma luva se fazendo resposta a uma questão que parecia não ser dela. 

Era como se Ma não vivesse sua infância e estivesse cumprindo um mandato, o de atender a 

“algo” de seus pais. Será que era esse o mal-estar que Ma carregava e que como frente a um 

imperativo fazia tentativas de responder? Que tempo e lugar seus pais lhe teriam ofertado e 

que ela tão “(hiper)ativamente” ocupava? 

No seu comportamento dito “hiperativo” havia uma inquietude, uma busca incessante. 

O que Ma buscava? Não sei, mas algo no seu modo de ser chamava atenção. Uma 

discrepância no seu modo de agir, ora se apresentava muito regredida, ora revelava uma 

grande vontade de se tornar adulta, envolvendo significativo interesse pela sexualidade. 

Curiosamente, em nenhum dos expedientes que experimentava parecia encontrar a 

possibilidade de expressão de si. Poderíamos nos perguntar o que havia acontecido com o 

“seu tempo”.   

No nosso primeiro encontro Ma desenhou uma flor enorme, que transbordava, 

ocupando todo espaço no papel. Uma flor que parecia ser proporcionalmente maior do que ela 
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própria e, assim, revelando sua vontade de crescer, denunciava algo que Heidegger
50

 nos faz 

pensar quando fala do tempo sobre:  

 
A decisão da questão da hierarquia que só pode ser tomada se antes for 

esclarecido se o tempo que temos na nossa existência cotidiana, humana, 

histórica, o tempo, pois, que nos é dado para ser- com- e- para -os outros, 

pode ser derivado da representação da seqüência de agoras, ou se, ao 

contrário, o tempo com seqüência de agoras está assentado no nivelamento 

do tempo “verdadeiro”. 

 

 Comparando esse fora do tempo a uma flor: 

 
Uma palavra-chave para o que foi dito até agora é o nome antigo de uma flor 

“Zitelosa” que é uma flor que é sem tempo [Ziletosa= Zeitlose]. Mas o nome 

significa a flor que não floresce no tempo certo a flor do açafrão que 

florescia antes do tempo, não na época habitual das flores. Em analogia com 

a “Zitelosa” da primavera, falou-se mais tarde, da “Zitelosa” do outono, que 

floresce depois do tempo: “Sem tempo” [Zeitlos] significa no tempo 

impróprio ou inoportuno.  

 

Neste sentido, se uma criança precisa de um tempo “próprio e oportuno”, será que este 

faltou a Ma, tendo ficado aliada ao modo de ser fora do Tempo? Heidegger
51

, nos sinaliza 

com muita precisão “o quanto é importante deixar falar os próprios fenômenos em vez de 

correr atrás das informações, cuja propriedade é, fundamentalmente, nos impedir o acesso à 

forma ao próprio ser ente”. 

Podemos verificar na análise de Ma o quanto foi importante dar-lhe tempo para que 

ela pudesse descobrir e refazer o seu próprio tempo. Com referência à tradição do conceito de 

tempo, Heidegger
52

 destaca três aspectos significativos: o tempo é um após o outro da 

sequência de pontos de agora; o tempo não é sem psique, animus, consciência, espírito, 

sujeito; e, por último, o tempo com referência ao ser, é determinado pela compreensão do ser 

no sentido da presença.  

Tudo indica que no caso de Ma o que vinha sendo nomeado de hiperatividade dizia 

respeito à condição em que o tempo não se dava. Podemos pensar que a hiperatividade é uma 

ação contra o tempo, mas, também é um ignorar o tempo. Na hiperatividade há uma 

inquietude própria da impossibilidade de constituir-se numa forma (Gestalt). O resultado é 

que, se não houver repouso, não há anima. A criança fica sem lugar, sem contorno de si e do 

mundo.  
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 HEIDEGGER, M. Seminários de Zollikon. 2. ed. São Paulo: Vozes, 2009. p. 85. 
51

 Ibid., p. 92. 
52

 Ibid., p. 93. 
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O problema da configuração dita hiperativa é, possivelmente, o de suportar o tempo, o 

vazio, por isso a inquietude. É como se o sujeito ficasse o tempo todo num suceder 

metonímico, deslizando no automático sem que nada o detenha e lhe permita ancoragem. 

Podemos pensar que Ma encontrava-se num grau de sofrimento muito elevado, pois não havia 

tempo nem para si e nem para os outros. As relações sociais tornavam-se insuportáveis. Não 

era sem razão sua queixa permanente de falta de amigas na escola.  

Quando vista pela clínica, exclusivamente do olhar ou do próprio fenômeno, essa 

carga de excitação denominada, então, hiperatividade implica uma redução dos 

acontecimentos envolvidos a tal ponto que, ao girar em torno dos sintomas, mais faz calar o 

que estes são expressões do próprio sujeito em questão, ou seja, aquilo que poderia fazer o 

sujeito avançar em suas questões próprias e que está em causa nos próprios sintomas.  

Nesse caso, era mais do que necessário nos transportarmos para uma Outra cena, cerne 

da questão do trabalho psicanalítico, em que Ma carregava sobre as costas a dura missão de 

tentar dar conta daquilo que não lhe pertencia. Por isso mesmo, nomeei de missão. Como uma 

imposição, no cumprimento de um mandato, Ma agia alheia a sua própria existência. Cada 

vez mais ficava mais claro que estava diante de uma menina fora do seu tempo e sem lugar. O 

que buscava essa alma inquieta? 

Estar de corpo e alma em alguma coisa significa que meu corpo permanece aqui, no 

caso de Ma parecia que estava fora de sintonia consigo mesma. Como nos lembra 

Heidegger
53

, “O corporar co-pertence sempre ao ser-no-mundo. Ele co-determina sempre o 

ser-no-mundo, o ser aberto, o ter de mundo”. Será que era isso que faltava a Ma? Sua alma 

não descansava, trabalhava incessantemente. Será que era essa falta de pertencer que a 

deixava fora das questões de uma menina de sua idade? Porque Ma não repousava, não havia 

lugar para que ela se ocupasse das questões de uma criança de sua idade. E é essa 

problemática relacionada às questões acima levantadas que tentaremos articular e, quem sabe, 

esclarecer alguns de seus pontos obscuros, levando em conta a perspectiva da constituição de 

um ser e especialmente da relação da menina com a sua mãe. 

Podemos pensar que toda questão de Ma passaria por aí.  Num dos encontros com sua 

mãe, esta revelou que, na época em que engravidou de Ma, seu casamento estava numa fase 

muito difícil e que esta não fora uma gravidez planejada. Seu marido “até levou um susto” 

(palavras dela) quando ela anunciou que estava grávida. Estaria Ma designada a vir ao mundo 

fora do seu tempo/lugar?  

                                                         
53
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Segundo Calmettes-Jean
54

, em seu artigo: 

 
Quaisquer que sejam os ritmos próprios, a criança nasce no “tempo da mãe”, 

é ela (mãe) que dá o ritmo e escande a sucessão e a duração de suas 

refeições, de seu repouso, é ela quem introduz a criança na espera da 

satisfação; de saída o bebê também é introduzido no tempo de sua 

genealogia. A partir desta posição de impotência radical face ao que lhe é 

imposto vindo da mãe, ou de seus ritmos biológicos próprios ela deve 

sincronizar suas atividades sobre as da pessoa que se ocupa dela e no ritmo 

nictemeral, depois se desligar deste tempo materno para estabelecer o seu.  

 

É importante lembrar o caráter matricial desse alojar-se no tempo da mãe, pois sendo 

lugar de um dos tempos da constituição do sujeito implica “uma linha de ficção, para sempre 

irredutível para o indivíduo isolado – ou melhor, que só se unirá assintoticamente ao devir do 

sujeito”.
55

  

Podemos localizar esse ponto no caso de Ma quando ela através de encenações 

passeava por várias profissões nas brincadeiras durante as sessões de análise. Ora era a 

médica, ora a enfermeira, ora a mãe, ora a professora, mas parecia não poder explorar-se em 

nenhuma dessas identificações. Podemos pensar em Ma como numa prisão, numa 

impossibilidade de servir-se de sua imaginação para o desabrochar de sua infância. Assim, 

Ma funcionava como uma menina fora do “seu tempo”... O que buscava essa “alma 

inquieta”?   

Segundo Maria Cecília (2006), que nos mostra que Aristóteles
56

 em De anima, escreve 

que: 

A alma provoca um movimento em direção aos órgãos da percepção, isto é, 

a alma desencadeia uma busca em nossas percepções ou imagens passadas, 

busca que segue seu curso independentemente da nossa vontade, até 

encontrar o que procura (a evidência disso é que algumas vezes nos 

recordamos subitamente de algo com o que já não estávamos mais 

preocupados). 

 

Nas sessões com Ma, ficava evidente essa falta de pouso para re-pouso. Que alquimia 

é essa em relação à dinâmica familiar que a deixava prisioneira, solitária e em ebulição?  

É da ordem da função materna que é lançada uma forma (Gestalt), um contorno, um 

lugar no mundo para o bebê, muito antes de seu nascimento. No decorrer da gestação, 
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desenvolvem-se transformações tanto biológicas, no nível das células, como no plano da 

relação de objeto que está sendo concebido. Com o passar do tempo, este pequeno ser 

precisará vir a sê-lo, menino ou menina, atravessará várias etapas na vida e mesmo assim não 

terá garantias daquilo que, sem saber, almejará por meio dessa escolha. A partir daí, seu 

destino estará marcado para sempre. 

Como dito anteriormente, a mãe de Ma chegou a revelar que quando engravidou dela 

seu casamento estava passando por momentos difíceis e que seu marido ficou assustado com a 

notícia de sua gravidez: será que Ma nasceu com a missão de manter o casamento de seus 

pais? Temos aí mais um elemento para pensar, o de como é que o pai de Ma articulou-se ao 

desejo da mulher de ter um segundo bebê.   

Aqui cabe lembrar que a mãe de Ma havia acabado de sair da gestação de um menino. 

A diferença de idade entre Ma e seu irmão Max não chega a dois anos.  

Outro ponto que chamava atenção era a falta de disponibilidade da mãe para com a 

filha. Nos relatos da mãe havia uma falta de sintonia entre elas. A própria mãe relatou a falta 

de leite, a impaciência frente a qualquer choro do novo bebê, a falta de disponibilidade de seu 

corpo para sua filha. Em oposição ao aleitamento do filho, quando lhe jorrava leite, este lhe 

faltou para oferecer à filha. Durante muito tempo Ma dormia entre os pais, com a própria 

anuência de seu pai. 

 Dessa maneira, após o nascimento de Ma, o próprio pai reforçava a cristalização do 

gozo da maternidade.  

Alguns elementos, então, nos permitem pensar que Ma foi concebida e veio ao mundo 

envolvida num manto de incertezas, angústias e medos de seus pais.  

A impaciência de Ma indicava uma busca incessante pelo olhar materno sobre ela.  

Neste caso, notava-se mesmo um déficit de atenção, o da mãe para com a filha. Nesta 

perspectiva, podemos reconhecer na rebeldia e na inquietação de Ma, apelos por se fazer ver 

por sua mãe. O que era de tão insuportável para Ma era o fato de que sua mãe não conseguia 

incluí-la em seu próprio olhar.  

O período da gestação de um bebê é um momento em que se atualizam várias 

questões: a maternidade é uma das formas de dar tratamento ao objeto fálico e, portanto, 

implicam o desejo e o gozo dos pais, ou seja o fantasma parental.  

Em muitas ocasiões, Ma e sua mãe eram como se fossem uma coisa só. Nesse 

momento poderíamos pensar numa loucura a dois? No começo do trabalho com Ma, pelo grau 

de desorganização com que ela se apresentava, cheguei a pensar que estava diante de uma 
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estrutura psíquica mais comprometida do que de fato revelou ser no decorrer do trabalho 

analítico.  

Nos encontros com sua mãe, ela se queixava sobre o quanto se sentia rejeitada pelo 

marido e, mesmo, desvalorizada por ele. Ela dizia que ele não a olhava como mulher e nem a 

respeitava. Será que a impossibilidade de separação da filha lhe rendia imaginariamente um 

lugar de mãe onde ela podia abrir mão de sua feminilidade e cristalizar seu gozo materno, o 

que implicaria uma configuração de loucura a dois entre mãe e filha? 

Um filho concebido no encontro de um homem e de uma mulher compromete cada um 

deles, atuando em seu campo de ação. O sentido da diferença anatômica existente entre ambos 

depende da posição social e, também, das relações de dominação, de igualdade e 

desigualdade, baseadas numa diferença que, embora ao longo da história da cultura sempre se 

fez notar, também gerou ideias que visaram diminuir tal diferença, ainda que pela via da 

busca de uma complementaridade. Estas são questões que se arrastam até os dias de hoje, 

segundo Roudinesco.
57

 

Observamos assim que o percurso no qual o sujeito está inserido no mundo simbólico, 

seja ele masculino ou feminino, lhe preexiste e, mesmo que algumas mudanças tenham visado 

diminuir o sentido dessas diferenças, estas prioritariamente continuam a vigorar no sentido de 

enfatizar a predominância do sexo masculino em relação ao sexo feminino.   

É curioso pensar o quão antiga é a ideia de que o sexo masculino seria o sexo 

dominante. Aliás, por muito tempo, a mulher não era nem sequer reconhecida como fazendo 

parte da mesma categoria da criança “infans”, ou seja, aquele que não fala e que falam por 

ele. 

Deve-se a Aristóteles
58

 a descrição mais interessante do sexo único: 

 
A primeira união necessária à ordem é de um macho e uma fêmea. Ele já 

colocava ali de saída que o sêmen do homem é soberano, pois contém o 

principio da forma e a mulher só recebe a forma. Com isso ele quer dizer que 

só o esperma engendra e gera uma criança. É o homem quem comanda, e a 

mulher tem de se submeter.  

 

As coisas não acontecem por acaso e, se pararmos para pensar, são posições antigas, 

que influenciaram todo um modo de ação de uma cultura. Podemos constatar a grande 

semelhança dessa ideia com o modo de funcionamento nas cidades gregas, onde as mulheres 
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eram colocadas na mesma posição e na mesma categoria das crianças, sob o comando do 

masculino, ou seja, já estava plantada ali a soberania masculina. 

Na esteira das reflexões, Roudinesco
59

 revela como ao longo da história foi tão forte 

esta divisão; em que o sexo anatômico masculino e feminino ainda prevalece sobre o gênero 

(gênero, derivado de latim “genus”, utilizado para designar uma categoria qualquer, classe, 

grupo – pertencimento; e “sexo”, o que deriva do corpo sexuado). Sendo que, nesta 

perspectiva, a unidade gênero se esfacela e a humanidade divide-se em duas categorias 

imutáveis: os homens e as mulheres, desprezando as outras diferenças.  

A partir daí, são possíveis três representações para o sexo feminino. Ou a diferença 

sexual é pensada em termos de complementaridade, e a mulher se torna um alter ego do 

homem, dividindo com ele um prazer carnal e um papel social; ou é inferiorizada, e a mulher 

classificada em uma espécie de tipo zoológico: monstro, andrógina, lésbica, prostituta; ou é 

idealizada, e a mulher se torna um “suplemento” heterogêneo à ordem simbólica: a louca, a 

mística, a virgem. Na primeira representação, a feminilidade da mulher é sempre associada à 

maternidade, ao passo que nas duas outras o feminino e o materno são dissociados, e a mulher 

é então incapaz de realizar a tarefa procriadora a ela imposta pela natureza e pela cultura. 

Aqui podemos observar claramente que, na primeira representação, a mulher ocupará 

um lugar de complemento ao homem, sempre associada à maternidade, ao passo que, nas 

duas outras formas, o feminino e o materno são dissociados. 

A partir dessas diversas representações, do que é admitido como feminino, foram 

deduzidas as posições de poder, submissão, complementaridade ou exclusão das mulheres no 

seio da cultura. Estas polêmicas se estendem desde sempre. Ressurgem como uma tentativa 

de dar conta de um assunto tão complexo e instigante e não é à toa que são temas atuais e 

frequentemente tomados como objeto de estudos em vários segmentos do conhecimento 

científico e social. 

Seguindo essa linha de raciocínio, podemos pensar que uma mãe – tendo sido ela 

anteriormente, do ponto de vista lógico, uma mulher –, comportar-se-á de maneira diferente 

ao conceber um filho do sexo masculino ou do sexo feminino, pois, uma vez incorporada a 

ideia de divisão e lugares marcados desses universos, sua relação não escapará dos modelos 

preestabelecidos. Pela sabedoria popular, ouvimos falar que os meninos são mais fortes, 

podem chorar à vontade, isso os deixa mais vigorosos. São homens! As meninas são mais 

quietinhas, passivas. Isso já faz parte do imaginário coletivo e a mãe, diante do seu filho, 
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menino ou menina, não escapará de se relacionar com essa criança desse lugar. E mais ainda, 

no caso dessa criança ser uma menina, quais as implicações da mãe em conceber um filho do 

mesmo sexo e como é para a menina ser recebida por esse Outro em relação ao qual, 

anatomicamente, não há diferença? Isso terá consequências? Sim, e muitas pensando 

analiticamente. 

Retomando o caso clínico, introduzido anteriormente, à luz das ideias discutidas até o 

momento, vemos que a mãe de Ma havia comentado várias vezes que ela já havia nascido 

chorando, demandando, enquanto ela – mãe – esperava um bebê calminho. Ao contrário, Ma 

dava muito trabalho. Sua mãe queixava-se disso a ponto de revelar, nas entrevistas que fiz 

com ela, sua disposição de entregar ao primeiro que aparecesse esse bebê chorão para ser 

cuidado. Podemos nos perguntar: por que será que Ma já nasceu dando trabalho? Não teria 

isso nascido já na fala da mãe?  

Sua mãe não economizava palavras nem poupava as diferenças na comparação entre a 

gestação da filha e a do primeiro filho e relatava que não tinha leite quando a menina nasceu, 

enquanto tinha muito no nascimento do filho, o qual, segundo ela, foi um bebê muito 

tranquilo. Ao observar essa relação do pequeno ser e sua mãe, o que poderia estar 

acontecendo já nas primeiras semanas do nascimento de Ma? O que estaria em jogo nesse 

momento?  

Por meio da escuta analítica nas primeiras entrevistas, foi ficando cada vez mais forte 

minha impressão de que havia lugares marcados para ambos os filhos, e que, embora sempre 

enaltecesse o menino, ela se ligava mais à menina, produzindo um laço sem corte, sem 

fronteira, sem limites pela via do gozo. Sendo assim, a mãe produzia uma forma particular de 

preferência por Ma, fazendo dela sua própria extensão, repetindo ali com a filha a relação 

com o marido, que a desqualificava como mulher e como mãe.   

Miller enfatiza que: 

 
O objeto criança não somente preenche como também divide, é essencial 

que ele divida é fundamental que a mãe deseje outras coisas além dele. Se o 

objeto criança não divide, ou ele sucumbe como dejeto do par genitor, ou, 

então, entra, com a mãe numa relação dual que o alicia – para empregar o 

termo de Lacan – o alicia com fantasia paterna.
60

  

 

Com relação ao seu pai, não tive o mesmo contato que tive com a mãe, mesmo porque 

ele compareceu somente a uma sessão. Sempre alegando estar sem tempo e com muito 

trabalho, ele não encontrou meios de comparecer outras vezes. Do ponto de vista da 
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constituição do sujeito, sabemos que o pai, de uma forma geral, também passa por vários 

conflitos no momento da gestação de seu filho. Um dos primeiros impasses possíveis na 

situação é a cisão da imagem da gestante em mulher-mãe, o que poderá configurar 

interferências no relacionamento sexual com a esposa. Nesse contexto, da perspectiva do 

marido, a atualização do complexo de Édipo e do temor à castração poderá ser de tal 

envergadura a ponto de levar o pai até mesmo à impotência.   

Notem como a presente discussão gira em torno da divisão entre o universo masculino 

e o feminino e vem a se desdobrar em outra cisão, a saber, a entre mulher e mãe; cisões 

ancoradas em uma fantasia de completude, de “dois fazer Um”.  

Em 1908 Freud
61

 propunha que, entre as teorias sexuais infantis típicas, a da 

universalidade do pênis, ou seja, aquela que consiste em atribuir a todos, homens e mulheres, 

a posse de um pênis, é aquela que deriva do desconhecimento entre as diferenças entre os 

sexos e tem uma função para a próspera constituição psicossexual da criança.  

Em “Organização genital infantil” (1923), Freud levou mais adiante sua análise do 

tema, inclusive no que tange à observação de que o menino, ao constatar a falta do pênis e 

encobri-la, fazia da falta um modo de existência do falo.  

Assim, ao continuar a afirmar que só existia um sexo em questão para a constituição 

psíquica da criança, o falo, e dois modos de manifestação: ou a presença, ou a ausência do 

mesmo, sendo a falta do pênis, então, reconhecida, enquanto falo e não enquanto sexo 

feminino, fazendo da ausência um resto de presença.     

Freud, continuando em suas descobertas, nos revela que a menina toma conhecimento 

do seu sexo através do significante fálico, pois também ela vê aí um falo diminuído ou 

castrado. Para ambos, meninos e menina, o sexo feminino permanece não descoberto durante 

todo período pré-edipiano.   

Ainda no artigo “Organização genital infantil”
62

 (1923), Freud mostra que tanto o 

menino quanto a própria menina não têm consciência da vagina e ela não é significada como 

oposição entre dois sexos complementares. A vagina é conhecida como órgão, pedaço do 

corpo, mas não como sexo feminino.  

A questão que se coloca através da teoria freudiana com respeito às mulheres cria um 

paradoxo. Será que é possível com um saber faltoso (o da castração) fazer emergir a verdade 
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de um ser que se julga encarnar a própria falta: o ser feminino? Isso logo de início nos impõe 

um desafio. 

Seguindo seu pensamento, então a feminilidade não pode ser concebida como a de um 

ser a quem isso seria dado desde o início, mas como um “se tornar”, que se coloca para a 

menina por meio de seu complexo de masculinidade. Freud já falava disso no artigo “As 

teorias sexuais infantis” (1908). A menina tem uma sexualidade clitoridiana de caráter 

masculino, e torna-se necessária uma onda de recalques nos anos de puberdade para advir 

como mulher. 

Em 1925, Freud
63

 desenvolve esta ideia e tenta expor como nasce uma mulher. É 

nesse momento que ele traz à luz o que nomeia como a pré-história do complexo de Édipo da 

menina, a noção de que a menina não ama seu pai desde o início da maneira como o menino 

ama sua mãe: no caso da menina, ela é conduzida a isso, aos poucos. Assim, qualquer que 

seja a anatomia, a criança é inicialmente sempre menino frente à mãe, e é num segundo tempo 

que a feminilização pode se produzir frente ao pai. O ponto de báscula entre esse dois tempos 

é a descoberta da castração da mãe: enquanto que o complexo de Édipo no menino se dissolve 

sob o efeito do complexo de castração, o da menina se torna possível por esta mesma via. 

Portanto, é por efeito do complexo que a menina deve se reconciliar com sua anatomia, e é 

importante ressaltar aqui o quanto na elaboração freudiana a feminilidade não aparece de 

modo “natural”. 

Podemos nos perguntar como pode o complexo de castração encorajar a emergência 

da feminilidade na menina. Vejamos isso no raciocínio que Freud desenvolve e que é 

emblemático. A descoberta da castração da mãe acarreta para ambos uma desvalorização do 

personagem materno; além do mais, a menina, ao responsabilizar a mãe por sua própria falta 

de pênis, junta a esse desprezo um ressentimento que se traduz em desejo por aquele que pode 

por equivalência simbólica restituir-lhe o falo através da ideia de ter filho. A menina é assim 

levada a voltar-se para o pai portador do pênis na esperança de receber dele aquilo que sua 

mãe por natureza não lhe pode dar.  

O “tornar-se mulher” aparece como um impasse, como também o destino da 

feminilidade é problemático e complexo, pois, como ele argumenta, no artigo “Sexualidade 

feminina”
64

 de 1931, a menina, para se tornar mulher, muda ao mesmo tempo de sexo e de 
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objeto. Como tal mudança poderia assegurar algo que se assenta no fundo sobre o desejo de 

ser como um homem é uma questão que fica em aberto... 

Freud faz um novo exame da questão um ano depois de seu artigo “Sexualidade 

feminina”. Nesse novo artigo
65

 “Feminilidade” (1933[1932]), a feminilidade se coloca para 

ele como um enigma, ou seja, ele se refere a ela como sendo um objeto de pensamento 

inapreensível, inclusive para as próprias mulheres, fazendo parte do registro inefável do ser, 

que não tem necessidade alguma de ser pensado. Para Freud, um certo número de meninas 

jamais se tornaria mulher, permanecendo homem no plano psíquico: a mulher deveria ser 

fabricada ao longo de um trabalho psíquico. 

Sendo assim, qualquer que seja o trajeto que a menina percorra da relação pré-edipiana 

à relação edipiana, ela esbarrará nestes impasses: a troca e mudança de objeto de identificação 

nos leva a pensar que as mudanças atuam menos como substituições do que como 

desdobramentos. Portanto, essas marcas da relação pré-edipiana jamais serão eliminadas e 

estarão sempre prontas a retornar, e o destino da menina produzir-se-á na via de uma metáfora 

impossível. O pai não se impõe como metáfora no destino feminino, ou seja, a filha é “não 

toda assujeitada” a essa função paterna. Para a menina, a instância paterna não faz 

desaparecer sua ligação com a mãe.  

Se a função do pai consiste em introduzir o sujeito na lei do falo e sendo ele 

insuficiente para significar aquilo que seria a feminilidade, o resultado é que a significação 

induzida pela metáfora paterna ficará sempre incompleta, insuficiente para atribuir à menina 

seu lugar de mulher. Portanto, a significação só fará sublinhar a exclusão do ser feminino. 

Ela se submeterá à lei, mas nem por isso essa lei vai operar por inteiro: ela irá se situar 

parcialmente na lei, pois uma parte sua irá permanecer fora da mesma. 

É por isso que o fim da elaboração freudiana sobre a feminilidade se mantém um 

impasse ou, mais ainda, instaura um duplo impasse: o de como tornar-se mulher e o de como 

tornar-se mãe, uma vez que no casal predomina a relação mãe-filho sobre a relação mulher-

marido. Freud sempre teve uma atitude interrogativa sobre estas questões sem perder de vista 

sua dificuldade de entender a sexualidade feminina, a qual ele chamou de “continente 

negro”
66

, sempre se perguntando: o que quer uma mulher?  

Diante desses impasses, Freud nos mostra que a diferença entre a reação da mãe ao 

nascimento de um filho e de uma filha atesta que o velho fator representado pela falta de 
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pênis não perdeu, até agora, sua força. Ele disse: “A mãe somente obtém satisfação na sua 

relação com seu filho menino”.
67

 

Seguindo esta reflexão, por ora teórica, podemos situar a filha em certa condição de 

refém em sua vivência com a mãe, o que nos permite reconhecer no estado das coisas, tal 

como se estabelecem questões cruciais, fundamentais para a futura mulher. Através de 

brincadeiras de menina, por exemplo, com as bonecas – como foi no caso da análise de Ma –, 

nota-se a fixação tanto de uma imagem da mãe quanto uma dela mesma que respondesse à 

primeira relação ambivalente e especular com a mãe, fazendo vir a vigorar alguma separação 

entre ambas em condições de possibilidade.  

Não é incomum casamentos fracassarem nesse momento da relação conjugal em que 

se coloca assim a função parental pelas dificuldades de desidentificação do lugar de mãe e de 

pai. Podemos nos perguntar: por que é tão capturante ocupar este lugar? Será que fixada no 

lugar de mãe, esta tenta realizar uma pseudoidentidade sexual? Podemos localizar algo disso 

também com o pai? Se assim fosse, então, teríamos para cada um dos sexos uma equivalência 

como se pai fosse igual a homem e mãe fosse igual a mulher. Nessa equação todo problema 

de gênero estaria imaginariamente colocado nesta pseudoidentidade que visaria conquistar um 

valor de verdade. 

Retornando ao caso clínico já introduzido, temos subsídios para considerar que Ma 

esperava que seu pai a salvasse das “garras” da mãe, tirando-a da cena de captura sem limites; 

mas isso era justamente o que o pai de Ma não fazia, ao contrário, reforçava, até mesmo fazia 

parte da manutenção do “status quo” que vigorava naquela relação da filha com a própria 

mãe. Podemos aqui nos valer da teoria e pensar que a castração é o corte produzido pela 

função paterna no vínculo entre a mãe e seu bebê.  

Como vimos, a mãe, como mulher, coloca seu filho no lugar de falo, que por sua vez 

se identifica com esse lugar visando completá-la. O agente dessa operação é em geral o pai, 

que atua como um duplo castrador, a mãe de qualquer pretensão de ter o falo e o filho de sê-

lo. Via-se, por meio do atendimento clínico, o quanto Ma demandava de tudo e de todos, e 

como quem poderia fazer diferença não fazia valer sua função, a saber, de pai. É irônico 

pensarmos que o pai de Ma era justamente advogado, representante do código da lei, e que, ao 

mesmo tempo, deixasse tantas arestas ao sustentar a lei do pai como metáfora para a filha, 

deixando-a, por vezes, em um barco à deriva. 
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Freud abordou a feminilidade de início a partir da relação da menina com o pai e 

acabou desembocando na importância da relação entre ela e a mãe. Lacan trará como avanço 

nesta questão a concepção de um resto na operação edípica presente no destino feminino: 

trata-se do desdobramento da figura da mãe em duas funções distintas e igualmente 

fundamentais: a função materna e a função feminina, e é nesta teia que se encontram Ma e sua 

mãe. 

Aos poucos e sem pressa, seguindo o seu tempo, a inquietude de Ma foi dando lugar a 

uma outra menina que já se ocupava, embora muito precariamente, com as questões de uma 

criança da sua idade por meio do trabalho analítico que estava sendo feito. Podemos constatar 

que, através de suas produções, tais como brincadeiras em que incorporava o lugar de mãe, 

podia brincar de ser mãe e também podia se reconhecer como uma “boa mãe”. Uma mãe 

“cuidadora”, atenciosa, e que, no cuidado de sua cria e através dos seus sonhos, podia 

manifestar o desejo de ser uma boa mãe, embora esperasse confirmação; e revelava a 

existência de um lugar de pai, o qual só entrava na relação de forma precária, porém, com 

certa eficácia, mesmo sendo ora pelo ato de pagar as contas, ora pela desqualificação da 

própria mulher, como esposa e como mãe.  

Os pais de Ma pareciam presos aos seus próprios lugares de filhos. Vale como índice, 

por exemplo, mencionar que o próprio nome da mãe de Ma era composto pela soma do nome 

de seu pai e o de sua mãe: “Marinalva”. Por outro lado, não podemos deixar de citar que o pai 

de Ma era funcionário de seu avô no escritório de advocacia e também mostrava empenho em 

cuidar da própria avó, já que naquela época estes estavam divorciados. Vemos aqui quanto 

seus pais estavam envolvidos nos seus próprios romances familiares. Seria Ma quem, por 

meio de sua “loucura”, fazia tentativas de denunciar a dinâmica familiar e de fazer o casal 

existir?  

Outro fator possível de localizar como índice do lugar que Ma ocupava em relação ao 

fantasma parental era a questão da medicação. Ora sua mãe queria medicá-la, ora não. Havia 

um ponto de claudicação entre abafar o sujeito que estava ali gritando naquela “hiper-

atividade”, pedindo por socorro (o que permitiu a Ma deslocar-se de um certo eu ideal) e, 

justamente pelo viés oposto, ouvir algo disso, ou seja, investir em sua disposição de procurar 

antes um analista...  

Podemos considerar que o que a levava a voltar-se para o pai e corrobora a própria 

abordagem teórica assumida aqui é, numa segunda fase, após o estabelecimento do complexo 

de castração, sua decepção com a mãe. A menina volta-se para o pai, quando se sabe castrada; 
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tem, assim, condições de fazer sua entrada no que teoricamente chamamos complexo de 

Édipo propriamente dito.  

Na cena edipiana, a mãe é substituída pelo pai em sua condição de objeto de amor, 

pois, via equivalência simbólica, a menina vê na possibilidade de ter um filho um modo de 

compensar-lhe a ausência do pênis. É uma equação simbólica, na qual pênis se torna 

equivalente ao filho; ela poderá, então, renunciar ao desejo do pênis e substituí-lo pelo de um 

filho e, nesse desígnio, a menina toma o pai como objeto de amor. A mãe torna-se, então, 

objeto do seu ciúme e a filha uma pequena mulher. 

Assim está no artigo de Freud (1925) “Algumas consequências psíquicas”. Essas 

ideias freudianas ecoaram no caso em questão, em que reconhecemos repercussão dessa 

proposição na dinâmica estabelecida entre Ma e sua mãe, permeada por rivalidade e 

agressividade, enquanto que entre ela e seu pai havia muita sedução. Isso nos permite 

considerar que Ma estava plantada numa temática edipiana.  

Penso que a inquietação de Ma, pela via do excesso, era uma maneira de chamar 

atenção sobre isso, como uma “message in a bottle”. Alguém nessa família tinha que adoecer 

e Ma ocupava esse lugar. Vemos também o que está presente aí é a origem de sua falta de 

atenção e interesse em aprender. Não havia espaço para que o novo pudesse produzir-se; 

encontrava-se capturada e ocupada na tentativa de dar conta das questões dos seus pais.  

Para concluir o que presenciamos neste caso, vemos que a constituição subjetiva de 

um filho não parte do seu nascimento, e que as estruturas psíquicas do pai e da mãe já 

reservam para ele um lugar predeterminado, como também as expectativas, conflitos em 

forma de fantasias de cada um dos envolvidos que serão atualizados durante toda a 

constituição desse novo ser. O filho crescerá com o amor, mas também reagirá e sofrerá 

conflitos decorrentes do lugar que venha a ocupar no fantasma parental. 

Nesta breve exposição, vimos apenas alguns dos muitos fatores que estão em jogo e a 

complexidade dos mesmos. Constatamos que só poderemos escutar a patologia infantil se 

tivermos a compreensão das fantasias familiares ligadas a ela e levando em consideração os 

conflitos dos pais correlatos aos da criança. Mas, o que na maioria das vezes ocorre é os pais 

procurarem tratamento para o filho sem que se sintam implicados no que está acontecendo 

com eles, mas traídos pelo desejo, ao se depararem com um analista, tal situação torna-se uma 

oportunidade de haver implicação. Foi o que operou no caso apresentado aqui.  
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3 A INQUIETUDE DA ALMA 

 

Pois bem, o que mantém afinal a alma junta, se ela é por natureza partível? Certamente não é o corpo. Ao 

contrário, parece mais que é a alma que mantém junto o corpo, pois, quando ela o abandona, ele se dissipa e 

corrompe.
68

 

 

Retomando o fragmento caso clínico apresentado, Ma numa das sessões estava muito 

brava, perturbada e, quando a interrogo sobre o que teria acontecido, ela sem condições de 

falar, tomada pela raiva, escreve no papel: “Cala boca, fica quieta!”. Este é o ponto que quero 

destacar sobre a inquietude da alma. Ma, naquele momento, pedia que sua analista ficasse 

quieta como condição para que ela pudesse experimentar outra maneira de ser e assim o fez 

por algum tempo. 

Para começar a entender o que estamos chamando de inquietude, é preciso buscar nas 

produções sobre a consciência a pena dos filósofos, que desde muito tempo se preocuparam 

com este tema, até chegarmos à psicanálise. A psicanálise justamente se ocupa dessas sobras, 

as quais estabelecem outro campo que foi excluído, cuja matéria é exatamente aquilo que não 

cabe na filosofia que permitiu a investigação desse campo, o inconsciente ele é o real 

enquanto irredutível, irreconciliável com qualquer mundo, “e, portanto, de certa maneira i-

mundos”, como nos mostra Juranville.
69

  

Comecemos por pesquisar a própria palavra Inquietude no dicionário. Inquietude vem 

do latim tardio inquietudo, do latim inquietus, de in- “not” + quietus “quiet”, perturbado. Um 

estado de não repouso considerado, na Idade Média e no século XVII, como um mal a ser 

rejeitado.
70

  

A inquietude, também nos remete à palavra ataraxia formada pelo prefixo “a”. 

Ataraxia, segundo definição de Koogna e Houaiss (1998), quer dizer a quietude da alma, 

tranquilidade da alma, quietude. Do grego ataraktos, imperturbado, indicativo de ausência de 

perturbação, tendo como seu oposto taraxia. Pelo radical Taraché, entende-se a perturbação 

(a, não; tarassein, tarak, perturbar).
71

  

O termo ataraxia foi introduzido por Demócrito, utilizado por Epicuro, depois pelo 

cético Pirro e pelos estoicos Zenão e, especialmente, por Sêneca, autor de um texto intitulado 

“Da tranquilidade da alma”, escrito em forma de diálogo para atender a um pedido do seu 

                                                         
68

 ARISTÓTELES, [DA 411b5-9], 2006, p. 47. 
69

 JURANVILLE, A. Lacan e a filosofia. Tradução de Vera Ribeiro. Revisão técnica de Luis Alfredo Garcia-

Roza. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1987. p. 41. 
70

 GREGÓRIO, Sérgio Biagi. Inquietude. In: DICIONÁRIO ENCICLOPÉDICO. 19 nov. 2010. Disponível em: 

<http://sites.google.com/site/dicionario>. Acesso em: 25 jan. 2011. 
71

 WIKIPEDIA.Ataraxia. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/ataraxia>. Acesso em: 23 mar. 2011. 

http://sites.google.com/site/dicionario
http://pt.wikipedia.org/wiki/ataraxia


76 

 

amigo Sereno, que solicita ao filósofo que lhe mostre um caminho o qual minimize sua 

angústia e o leve a um estado de tranquilidade. Na verdade, ele não responde exatamente as 

perguntas e dúvidas do amigo, mas começa, a partir daí, a refletir sobre a maneira de 

contornar os obstáculos que impedem a tranquilidade.
72

 

Sêneca sobre este tema escreveu três tratados filosóficos: De Otio (Da vida retirada), 

De tranquillitate animi (Da tranquilidade da alma) e De vita beata (Da felicidade), sendo que 

nos dois últimos são apresentadas reflexões sobre a busca de serenidade em um mundo 

conturbado onde ele ensina a importância da reflexão interior e do afastamento das emoções 

carregadas de vícios, ambições e ânsia por poder e por bens materiais, sempre procurando o 

aprimoramento espiritual, ou seja, dedicando-se ao espírito, ao pensamento, à harmonia com a 

natureza, fonte de toda vida até alcançar a ataraxia.  

Sua concepção do mundo reproduz as ideias dos estoicos gregos e nos revela esta 

busca da tranquilidade da alma, “os gregos chamavam este equilíbrio da alma de euthymia. 

Eu o chamo „tranquilidade‟, pois é inútil pedir palavras emprestadas para nosso vocabulário e 

imitar a forma destas mesmas”.
73

 Termo ligado às correntes filosóficas como sinônimo para 

paz e imperturbabilidade de espírito, ausência de ansiedade, tranquilidade, felicidade derivada 

da virtude, experiência do ótimo, que leva ao prazer natural, ético e estável. É um estado de 

espírito em que o homem deixa de temer o divino, a dor e, principalmente, a morte.  

Nesse sentido deparamo-nos com a afirmação de Sêneca (ca. 4 a.C.- ca. 65 d.C.)
74

 que 

reforça mais ainda esta visão de felicidade: 

 
A vida feliz é então a vida que está em harmonia com sua própria natureza, 

resultado que se não pode atingir senão quando, antes do mais, o espírito 

está são e em possessão contínua de sua saúde; depois se é enérgico, pleno 

de vigor e, por fim, se é dotado de uma paciência admirável, capaz de se 

adaptar às circunstâncias, diligente sem excessos nem inquietudes em 

relação ao próprio corpo e ao que a este se refira, atento as outras vantagens 

que tornam a vida possível, sem admirar nenhuma, e sabendo usar os dons 

da fortuna sem a eles se escravizar.
75

 

  

Ainda seguindo o que diz Sêneca:  
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ninguém pode ser feliz sem sanidade mental, e não é sensato aquele que 

busca como melhor o que o vai prejudicar. Pois quem é feliz possui um juízo 

reto; é feliz quem está contente com os seus bens presentes, quaisquer que 

sejam, coisas materiais ou amigos; é feliz quem confia à razão todas as 

situações da sua vida.
76

  

 

Segundo este autor, a consciência da mente deve enfrentar e comprovar que o espírito 

é melhor do que o corpo, com o domínio de si e de suas vontades. De acordo com o princípio 

dito por Sêneca, “a verdadeira felicidade está fundada na virtude, porém, devem ressaltar que 

não vá pensar, então, que existe alguma virtude sem trabalho, mas algumas virtudes precisam 

de estímulo, e outras necessitam de freio.”
77

  

Os estoicos identificavam a ataraxia como uma apatia, isto é, a serenidade intelectual, 

o domínio de si, o estado da alma que se tornou estranha às desordens das paixões e insensível 

à dor, com uma atitude positiva ou de renúncia, ou de abstenção em conformidade com a 

virtude. Já que as coisas não podem ser de outro modo, o mais sensato é acomodarmo-nos. Os 

filósofos tinham a ilusão de alcançar a ataraxia, em que a razão do pensamento é a cognição 

para o domínio de si, para o autocontrole, para alcançar a autossuficiência, em vista da 

preservação da coragem, da força de ânimo capaz de dominar o que quer que ameace a 

obtenção do mais elevado bem. 

Segundo Aristóteles
78

: 

 
O homem equilibrado é sempre digno de grandes coisas e está à altura delas. 

Tem como características uma voz grave, uma dicção cuidadosa, um andar 

lento, pois aquele que se preocupara com poucas coisas não é apressado, não 

se expõe a perigos por motivos triviais, não teme o perigo, pois dará valor a 

coisas significativas. Ademais não é de muitas palavras, pois não fala de si e 

nem dos outros. 

 

       Então dizer que ataraxia seria a ausência de agitação na alma e consequentemente sua 

imperturbabilidade, meio para obter o bem supremo: a felicidade. Trata-se de uma ideia de 

equilíbrio, em que não há lugar para a inquietude ou taraxia, como se o sujeito tivesse um 

controle sobre seus atos, o que já nos coloca uma questão. O próprio Sêneca diz:  

 
suportar a nossa condição mortal e não nos perturbar com o que não 

podemos evitar [...] Estará certa de que todas as dificuldades da vida são lei 
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da natureza e, como bom soldado, sofrerá as feridas, enumerará as cicatrizes 

e, ao morrer transpassada de dardos, amará o chefe pelo qual cairá.
79

  

 

Ainda no campo da Filosofia, o fato de que tudo decorre do fluxo de energia da 

natureza, integralizado com a fusão corpo/alma, sujeita nossas ações à lei do universo (causa e 

efeito), conscientes de que as ações humanas são as causas que se sujeitam a um efeito (nada 

que se tem na vida é de graça). Daí poderemos manter o equilíbrio ou, quando 

desequilibrados, se soubermos a causa, alcançaremos o equilíbrio. Aqui, embora estejamos no 

campo filosófico, ou seja, na abordagem do tema da consciência, há uma preciosidade no seu 

dizer: “se soubermos a causa alcançaremos o equilíbrio”. O próprio Sêneca no texto “Da 

tranquilidade da alma” se pergunta:  

 
como é possível a alma caminhar numa conduta sempre igual e firme, 

sorrindo para si mesma e comprazendo-se com seu próprio espetáculo e 

prolongando indefinidamente esta agradável sensação, sem se afastar jamais 

de sua calma, sem se exaltar, nem deprimir. Isto será tranqüilidade
80

. 

 

O importante aqui é marcar não tanto pelo equilíbrio, pela retidão, mas pela busca de 

sentido. Bem verdade que a psicanálise toma outra direção, mostrando-nos o tempo todo a 

não linearidade enfatizada por um inconsciente ativo que nos escapa na sua integridade.  

Então, podemos deduzir que, para atingir o estado de ataraxia no campo da 

consciência, necessitaremos de autodomínio tanto do equilíbrio energético quanto dos 

movimentos de que emerge o animus de vontade na mente – o querer pensar e o uso da 

faculdade do pensamento. Ainda seguindo suas reflexões no texto “Da tranquilidade da 

alma”, o filósofo nos revela que “há enfim inúmeras variedades do mal, mas todas conduzem 

ao mesmo resultado. O descontentamento de si mesmo. Mal estar que tem por origem uma 

falta de equilíbrio da alma.”
81

  

Devemos começar a nos perguntar: será que atingir esse estado de tranquilidade será 

possível? Aqui fica uma grande interrogação e já caminhando para uma diferença como um 

divisor de águas entre os campos do consciente e do inconsciente.  

Não podemos esquecer que o homem sempre procurou o bem-estar, o equilíbrio e até 

hoje vive nessa ilusão de poder alcançá-lo por meio de bens materiais ou atividades religiosas 

e continua percebendo o quanto isso não passa de uma ilusão. Podemos pensar, então, que se 

trata da ideia de atingir esse grau de autocontrole tributário de vários aspectos, como agir ou 
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delinear um ideal de imperturbabilidade da alma sem a atividade reflexiva e pensante a 

interferir no universo da natureza pela ação humana. Essa busca incessante por um estado de 

ataraxia sugerido pelos filósofos, pregados pelos estoicos, epicuristas e céticos nos conduz 

numa seara que compõe um bem-estar da alma de forma contínua e permanente, fruto de um 

trabalho árduo. 

Já Freud, no seu texto “O mal estar na civilização” (1930), dá continuidade à 

discussão iniciada em seu artigo “O futuro de uma ilusão” (1927). Ele nos lembra que a vida 

humana caracteriza-se pela busca do gozo e tentativa de evitar a dor, mas os objetivos da 

busca do prazer não poderão ser atingidos devido à própria ordem do universo, dizendo que o 

homem está muito mais apto a vivenciar a infelicidade, aquela que é infligida pelo sofrimento 

do corpo, hostilidade do mundo externo e pela insatisfação que lhe proporcionam as relações 

com os outros, submetendo-se ao princípio de realidade, procurando meios de atenuar ou 

eliminar o sofrimento, e é exatamente isso que a religião e a cultura procuram suprir ao 

propor uma adaptação à realidade. 

Em “O futuro de uma ilusão” (1927), Freud nos diz que um dos mais antigos anseios 

da humanidade é o de nos protegermos da magnitude das forças da natureza, sem termos que 

suportar as limitações e as privações trazidas pela cultura, mas que esse resultado é sempre da 

ordem do impossível. Sendo assim, só poderá tratar-se de uma ilusão. Ele vai mais adiante, 

dizendo que a ilusão não é um erro, mas se caracteriza pelo fato de ser um produto dos 

desejos humanos e que, para se manter, não precisa ser confirmada. Nesse sentido todas as 

doutrinas religiosas são ilusões e é tão impossível refutá-las quanto prová-las. 

Voltando à filosofia, Sêneca destaca a compreensão do valor primeiro, o amor que 

motiva a busca do ser para encontrar o equilíbrio pelo ser conhecido quando recém-nascido, 

sendo que no adulto esse sentimento se realiza no encontro com a paixão, o amor ou puro 

amor (expressão pura da emoção que está inserida no sentimento). 

Portanto, a emoção é o movimento de alma, que decorrente de uma energia pura, tal 

como o “amor à primeira vista”, ocasiona uma força motriz. Esse sentimento de afeição é o 

primeiro valor do qual o ser tem conhecimento, decorrente da relação do filho com a mãe, o 

que normalmente proporciona para o filho a proteção, o equilíbrio, a imperturbabilidade da 

alma, proporcionando a  continuidade dos  valores primeiros que  formam a virtude e 

dão sustentação à formação necessária da família que se fará. Estaria o pensador 

apontando a importância da relação mãe e bebê tão importante na constituição subjetiva de 

uma criança para o pensamento psicanalítico? 
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Podemos também identificar aqui uma aproximação com a psicanálise quando Lacan 

nos fala no seu texto escrito para o Tomo VIII da Encyclopédiea Française,
82

 consagrado à 

vida mental e publicado em 1938. A família, tema em questão, é abordada de início como 

uma estrutura na ordem da cultura. A ênfase colocada sobre o laço social vale como ersatz 

(substituto) de um simbólico, cuja noção virá mais tarde, apontando para a importância nos 

processos fundamentais do desenvolvimento psíquico do humano, a liga da mãe com a 

criança, viabilizando a passagem de uma experiência de desamparo para um mundo 

organizado onde lhe é dado um tempo e um lugar mediado pelo Outro para constituir-se.  

É essa relação que será base para organizar o caos das sensações interoceptivas de que 

emergem, como a angústia, cujo protótipo surge na asfixia do nascimento, o frio, ligado à 

nudez, sendo que esses mal-estares primordiais têm a ver com a insuficiente adaptação à 

ruptura das condições do ambiente e de nutrição que constituem o equilíbrio parasitário da 

vida intrauterina, segundo Lacan.
83

 

No texto, O Estranho (1919), Freud nos mostra o que é assustador e provoca medo e 

horror, e o que já é há muito conhecido, familiar. Ele se pergunta em que circunstâncias o 

familiar pode tornar-se estranho e ameaçador e parte da palavra na língua alemã Unheimlich, 

que é obviamente o oposto de Heimlich (doméstica)/ Heimisch (nativo), sendo que aquilo que 

não é conhecido, e sim novo, pode se tornar facilmente estranho e atemorizador. 

Através dos atendimentos clínicos, Freud foi levado a fazer uma articulação entre o 

estranho que o sexo masculino encontra no órgão genital feminino e o antigo Heim (lar) de 

todos os seres humanos, para um lugar onde cada um de nós vive certa vez no princípio. 

Assim, o estranho refere-se ao secretamente familiar (Heimlich-Heimisch) que foi submetido 

à repressão e depois retornou sob esta outra face. Nesta perspectiva, os elementos que têm sua 

origem nessas primeiras experiências dizem respeito à solidão, ao silêncio e à escuridão, e por 

serem sensações tão primitivas “que são elementos dos quais a maioria dos seres humanos 

jamais se libertou”.
84

  

Tanto é assim que, se retornamos à filosofia, podemos reconhecer no trabalho 

destinado à busca de equilíbrio a ideia de se libertar desse estranho, segundo a perspectiva de 

crescimento, de evolução no mundo exterior e interior para obtenção e permanência do 

equilíbrio, educação do espírito, onde a alma deverá prosseguir de modo igual e no mesmo 
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ritmo, como nos mostra o filósofo buscando uma explicação para esta tranquilidade jamais 

alcançada.  

Por consequência, é premente incluir a possibilidade de jamais nos libertarmos desse 

estranho e tão familiar. Ou seja, estar em paz consigo mesmo, e que essa alegria não se 

interrompa, permanecendo em estado plácido, sem elevar-se. Para o pensador Sêneca, isso 

seria alcançar a verdadeira ataraxia.  

Podemos notar, então, que seja qual for a abordagem teórica tanto os que incluem o 

estranho como parte de nossa experiência quanto os que buscam o equilíbrio se deparam com 

a evidência de sua impossibilidade. No final do texto “Da tranquilidade da alma”, Sêneca, 

dialogando com seu amigo Sereno, faz a seguinte reflexão tão atual e que muito se aproxima 

da psicanálise:  

 
eis, mui querido Sereno, os meios de conservar a tranqüilidade da alma ou 

de tornar a encontrá-la quando perdida, é de não sucumbir à pérfida 

insinuação dos vícios. Todavia, dize a ti mesmo que nenhum destes meios é 

suficientemente poderoso para salvaguardar um bem tão frágil, se não 

cercarmos com a mais ativa e a mais zelosa vigilância nossa alma, sempre 

pronta a se deixar desviar.
85

 

 

Na esteira deste diálogo entre Sêneca e Sereno, somos levados a dizer que o caminho 

daqueles que problematizam o equilíbrio partiria do pensamento, lugar dos valores e dos 

princípios. Assim, a resistência vai decorrer dos conceitos e da suportabilidade, sendo que se 

algo externo o incomoda, o aflige, não é isso que o perturba, mas o juízo que dela se faz. E 

continua a nos revelar preciosidades como esta: “assim, convençamo-nos bem de que o mal 

do qual sofremos não vem dos lugares, mas de nós mesmos, que não temos força para nada 

suportar”
86

. Já haveria inconscientemente os prenúncios da matéria-prima que virá a 

constituir-se como o campo da psicanálise, que é justamente composto pelo que é deixado de 

lado pela filosofia? E podemos citar uma pérola de Freud que nos diz no seu texto: “Afinal 

para que despertar os demônios e não perguntar nada para eles [...]”
87

 

Então, até aqui podemos localizar quatro deslocamentos necessários entre a 

abordagem filosófica e a psicanálise da inquietude: 1) o da ênfase da natureza (biológica), 

como portadora da verdade sobre o sujeito para sua localização como elemento das séries 

complementares que vigoram na constituição das organizações psíquicas; 2) o da ideia de 
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domínio, controle e vontade para os determinantes inconscientes; 3) o da oposição dentro e 

fora (mundo interno e externo) para a composição onde ambos constituam uma mesma 

superfície; 4) e a da ideia de equilíbrio estático para a de equilíbrio dinâmico, 

metaforicamente como num ecocardiograma em que vemos as batidas de um coração através 

de um gráfico em movimento de descontinuidade, enquanto que em linha contínua indica a 

ausência de vida. Trata-se de uma continuidade na descontinuidade. 

Em anotações sobre o sublime, feitos em aula na Pós-Graduação, Luís Claúdio 

Figueiredo
88

 nos brinda com sua leitura primorosa dos personagens de “O sétimo selo”, de 

Ingmar Bergman, situando-os de forma providencial para o momento de nossa discussão. O 

autor destaca os personagens Jons (o escudeiro), que se mantém sobre o chão equilibrado e 

forte no campo da experiência do mundo, Jof (artista ambulante acrobata – o visionário) que 

vive numa carroça, Antonius (o cavaleiro), que procura respostas sobre o sentido da vida, diz-

se preparado para morrer, sua pessoa, não, pois traz questões sobre o sentido da vida ainda 

não respondidas que ele endereça a Deus, ao demônio e à própria morte. Comprometido em 

seu jogo de xadrez com a morte, que o chama para a partida, e Mikael (o bebê filho de Jof, o 

futuro acrobata). Através desses personagens encontramos a dupla dimensão do sublime e da 

própria vida: a queda no “sem fundo” irrepresentável e uma confiança para além da 

representação em que há o sublime na negação (desamparo) e o sublime na afirmação e no 

triunfo. Como os acrobatas que sustentam sobre espaços vazios, sem garantias, mas 

sustentando uma confiança cega na continuação da vida. 

Então, propondo por esta via a discussão, cito um trecho da música “O bêbado e a 

equilibrista”, dos compositores João Bosco e Aldir Blanc
89

: 

 
A esperança dança 

na corda bamba de sombrinha 

e em cada passo dessa linha 

pode se machucar 

Azar 

A esperança equilibrista 

Sabe que o show de todo artista 

Tem que continuar. 

 

A psicanálise nos ensina que não há bem supremo, felicidade, e que a completude é da 

ordem do imaginário, pois o sujeito é marcado pela falta, falta-a-ser: seu complemento está 
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perdido para sempre. Na verdade, sujeito nunca estará presente, de forma positiva, mas para 

seus efeitos, o que é condição própria ao inconsciente e ao desejo. A inacessibilidade ao bem 

supremo é o que Freud articulou com a lei de proibição do incesto. O objeto que poderia 

completar imaginariamente o sujeito, trazendo-lhe a satisfação total de seu desejo, é um 

objeto mítico, metonímico. Sendo assim, em seu lugar resta um furo, designado como a Coisa 

Freudiana, produto da operação da linguagem sobre o real do vivente, em que a invenção do 

inconsciente apenas re-atualiza o antigo debate sobre a alma e o corpo, dando prioridade à 

pulsão, conceito que incide entre o psíquico e o somático.  

Como nos diz Kristeva, “com Freud a psique vive uma vida nova: enriquecida pela 

pluralidade judaica das interpretações, a alma sai multiplicada polifônica, para melhor servir à 

transubstanciação do corpo vivo.”
90

  

Retomando o caso clínico, podemos pensar que Ma buscava esse caminho, gozar de 

uma tranquilidade, algo que garantisse uma ataraxia, pois naquele momento buscava ficar 

quieta e ao mesmo tempo demandava que o Outro também ficasse, embora de modos 

precários e limitando sua inquietude, já ensaiava uma busca incessante de tranquilidade e 

mergulhada num silêncio. Isso nos leva a pensar que certas circunstâncias fazem a pessoa 

calar, toda palavra se esgota, sendo ali naquele momento, porém, condição de criar-se um 

espaço pleno de significados, ou seja, um silêncio vivo. 

Ao mesmo tempo que é um fato clínico, é uma manifestação pura do inconsciente 

“discurso sem palavras”, o silêncio ocupa um lugar essencial no tratamento psicanalítico, 

porém é pouco estudado. Foi pensando em suprir essa falta que Nasio reuniu em seu livro 

textos teóricos sobre o silêncio na psicanálise, onde ele afirma que “o silêncio é a abertura 

para o inconsciente, sendo de grande importância no trabalho analítico”.
 91

 Ele vai mais além 

e nos revela que dentre todas as manifestações humanas, o silêncio é aquela que de maneira 

muito pura melhor exprime a estrutura densa e compacta, sem ruído nem palavra de nosso 

inconsciente.  

Como nesse caso, quando o analista compreende que tem que se calar, ele realiza não 

só uma intervenção técnica adequada, mas também testemunha a existência de um outro lugar 

bem diferente do consultório analítico, onde outro silêncio reina. Alerta-nos “calar-se quando 

necessário significa, portanto: o inconsciente é antes de tudo um discurso sem palavras”.
92
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O silêncio que aqui é revelado é muito mais que um calar-se, pois o próprio ato do 

silêncio ostenta uma face dupla, por ser ao mesmo tempo um fato clínico primeiro e também a 

manifestação última da natureza muda da vida psíquica. 

Mas é importante pensar que este termo não adquiriu o status de conceito 

psicanalítico, talvez pelo próprio uso comum do vocábulo “silêncio”. Seguindo adiante e pela 

própria evolução histórica do tema silêncio, dentro do campo psicanalítico, podemos fazer 

uma distinção entre o silêncio estrutural das pulsões (sileo) e o de uma palavra não dita (calar-

se – taceo) que já se manifestam na obra freudiana. Mas Freud insiste sempre na necessidade 

de pensar o recalque, e, mais particularmente, a pulsão de morte, como um processo ancorado 

no solo do mutismo. Não podemos esquecer que o processo específico do recalque se faz em 

silêncio.  

Os trabalhos sobre o silêncio são muito escassos, talvez pela dificuldade de 

abrangência do próprio termo, mas podemos acompanhar, através da pesquisa efetuada por 

Nasio, em que ele vai mostrar que os primeiros discípulos de Freud se orientavam quase que 

exclusivamente pelo aspecto técnico do silêncio dos analisandos – calar-se – Taceo – mais do 

que sua dimensão estrutural – sileo. 

Segundo Nasio, as primeiras contribuições de Ferenczi e Abraham interpretam a 

recusa de falar do paciente como a manifestação de um desejo erótico anal. Seguindo Nasio 

que nos revela que Ferenczi, em seu artigo dedicado ao silêncio (1910), dizia que se calar 

retendo as palavras equivaleria à retenção expulsão anal. Neste sentido, calar-se significava 

reter – com prazer – a descarga de uma palavra que deveria ser dita.  

Neste mesmo livro, Nasio faz um apanhado histórico sobre o tema nos revelando que 

só por volta de 1940, com os trabalhos de Ella Sharpe e Robert Fliess (filho do célebre 

Wilhelm Fliess), o tema do silêncio foi tratado segundo a visão metapsicológica das pulsões 

parciais. Fliess opõe a palavra assinalar, enquanto abertura erógena, ao fechamento dos 

orifícios que o silêncio significa. Desenvolvendo três tipos fundamentais de verbalização 

regressiva – oral, anal e uretral – correlatos a três tipos de silêncio. Um exemplo disso seria se 

o fato de falar representa um substituto da dilatação esfincteriana, o silêncio deveria ser 

considerado como um equivalente do fechamento dos orifícios erógenos, ou seja, a retenção 

de palavras como um sucedâneo da retenção das fezes. 

Durante o período de 1919 a 1935, diferentes autores trataram o silêncio a partir do 

ponto de vista econômico, mas já introduzindo o conceito técnico de defesa. Segundo 

Abraham (1919), o silêncio seria uma defesa contra o erotismo oral. Para Reich e Fenichel 

(1928), era uma defesa contra um antigo desejo de felação, em que eles recomendavam como 
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técnica responder ao silêncio de defesa com outro silêncio. Essa recomendação desencadeou 

dois debates importantes: um em 1927 e depois em 1935 na Sociedade de Viena, e outro em 

1934 na Sociedade Húngara de Psicanálise, em que Edward Glover e Theodor Reik se 

opuseram a tal rigidez dos psicanalistas e argumentaram quanto o mutismo de um paciente, 

crônico ou não, pode ser a resposta mais convincente a uma interpretação justa do 

psicanalista.
93

 

O texto do Theodor Reik é muito atual, pois tem não somente o mérito de ter revertido 

a ideia de um silêncio de defesa em um silêncio de abertura no analisando, como também o de 

ter sustentado pela primeira vez o valor técnico positivo do silêncio do psicanalista. Na esteira 

desse apanhado histórico sobre o silêncio na psicanálise, não podemos nos esquecer de citar a 

primeira contribuição francesa consagrada ao silêncio no caso clínico publicado por Sophie 

Morgenstern na Revista Francesa de Psicanálise em 1927. Nesta é apresentada a técnica do 

desenho na psicanálise de crianças como uma solução do psicanalista diante do impasse de 

um mutismo infantil, configurando o nascimento da prática do desenho como uma resposta ao 

silêncio.  

Podemos perceber, à luz do fragmento do caso clínico apresentado, o quanto foi 

preciso recorrer aos desenhos como forma de viabilizar que Ma falasse, sobretudo por 

respeitá-la em seu silêncio e manifestações. Lacan propôs substituir a palavra silêncio pela 

expressão: semblante do objeto a, exatamente para apreender esse duplo sentido psicanalítico 

desta palavra. Pois, se o analista ocupa esse lugar de semblante, poderá favorecer a ocorrência 

de uma interpretação e suscitar o relançamento da estrutura. O silêncio em um determinado 

momento numa sessão, por parte do analista, não somente serve para mostrar o inconsciente 

pulsional, mas também para convocá-lo, novamente com seus desdobramentos. 

Na obra “Escritos” de Lacan, mais precisamente no texto “Variantes do tratamento 

padrão”, o autor nos mostra que o analista só está verdadeiramente disponível para a escuta, 

quando ele consegue separar-se do seu Eu. Ou seja, de fazer calar em si e se permitir ouvir as 

cadeias das palavras verdadeiras do paciente, proposição que ele chamou de “fazer calar em si 

o diálogo, o discurso intermediário”
94

.  

Seguindo adiante, em outro livro de Nasio, “Como trabalha um analista”, inspirado 

nesta ideia de Lacan, propõe a expressão “fazer silêncio em si”
95

. Nesta mesma ocasião, este 
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autor atribui também ao silêncio características de uma região despovoada de imagem e de 

ruído, região plena, rica em produções de uma grande carga libidinal com grande poder de 

atração e de produção.  

Isso nos remete ao texto “Crônica psicanalítica de um silêncio”, deste mesmo autor, o 

qual nos fala:  

 
que não existe um único silêncio, mas pelo menos três:  Há um primeiro 

silêncio  da escuta, concentrado no poder de ouvir, há um segundo, o da 

pausa, o que pontua o relato do analisando e toma como valor de significante 

e um terceiro que está  alojado  no seio da relação transferencial e que para 

ser acolhido, requer uma orelha esticada até os limites do sentido. Não é o 

silêncio da escuta, mas aquele para o qual a escuta deve se abrir, que Nasio 

chama de silêncio da transferência.
96  

 

Neste contexto, podemos nos perguntar: a inquietude é uma doença? Acho que a 

psicanálise não se propõe a interrogar-se ou responder sob essa perspectiva, mas dialogar com 

campos de pensamento que considera a hiperatividade como uma doença, seja através de 

diagnósticos como o TDAH, seja através dos tratamentos medicamentosos ou 

comportamentais.  Talvez a contribuição da psicanálise seja, justamente, a de ser aquela a 

procurar os motores inconscientes na falta de ataraxia, como diziam os estoicos. A falta de 

tranquilidade, transportando tal conceito para psicanálise, implica, então, outro campo, em 

que seu maior compromisso é com as relações de gozo e desejo, que, se escutados, poderão 

levar o paciente a produzir sentidos que não são comuns ou universais, mas, ao contrário, 

sempre particulares e singulares. 

Penso que o que busca uma alma inquieta é um lugar de silêncio, de certa morte e luto, 

que possa servir como condição de possibilidade para que as tensões da vida, próprias às 

circunstâncias das escolhas e suas implicações, possam ganhar voz. Nesta perspectiva, 

conjugam-se morte e vida. Como Freud nos adverte ao final de seu texto “Reflexões para os 

tempos de guerra e morte” (1915): “se queres suportar a vida, prepara-te para a morte”.
97

  

Retornamos, assim, ao ponto de onde partimos, desta vez com grande intersecção 

entre os campos da Filosofia e da Psicanálise, como transmitiu Sêneca: “Deve-se aprender a 

viver por toda a vida e por mais que tu talvez te espantes, a vida toda é um aprender a 

morrer”.
98
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Questão de vida e de morte é também do que nos fala Valère Novarina com muita 

precisão num texto seu escrito para o teatro. Cansada de ver no teatro a repetição das 

representações possíveis do homem, nesta pequena grande obra sobre nascimento, vida e 

morte – não necessariamente nessa ordem, pois, assim como na vida, tais acontecimentos não 

obedecem à ordem alguma, Novarina propõe a personagem de um homem chamado “João” 

mergulhado na sua inquietação expressa pelo eterno nomear, no movimento incessante 

reforçado pela linguagem criada, inventada, brincada, mas que constitui o único traço de 

certeza e de constância, de sua existência, revelando-nos, assim, que a verdadeira matéria do 

homem é a sua palavra. 

Há ainda uma passagem que vale mencionar com que Vernant nos brinda em seu 

livro: 

 
o que havia quando ainda não havia coisa alguma, quando não havia nada? 

A essa pergunta os gregos responderam com histórias e mitos. No início de 

tudo o que existiu foi abismo, que eles chamam de Kháos. O que é um Caos? 

É um vazio, um vazio escuro onde não se distingue nada. Espaço de queda 

vertigem e confusão, sem fim, sem fundo. Tendo como início o casal 

primordial, o céu e a terra. Kháos é uma palavra neutra e não masculina. 

Gaia a Mãe-Terra, é evidentemente feminina. Mas quem ela pode amar fora 

de si mesma, já que está sozinha, ao lado de Caos? O Éros que aparece em 

terceiro lugar, depois do Caos e Gaia, não é aquele que preside os amores 

sexuados. Terra vai parir sem precisar se unir a ninguém. Ela dá à luz o que 

nela existia de forma obscura.
99

  

 

Não são as mesmas questões também do ser humano, que respondemos não com 

mitos, mas com fantasias, tamponamos esse abismo sem resposta com o amor, com a busca da 

tranquilidade da alma sem jamais alcançá-la?  

Podemos reconhecer que a principal preocupação de Freud era a alma humana, o que 

ela é e como se manifesta em nossos corpos em tudo o que fazemos e sonhamos. Não foi à toa 

que Freud analisou seus sonhos e os seus próprios lapsus linguae. Como nos diz o Dr. 

Bettelheim: “Freud criou a psicanálise não tanto como um método de analisar o 

comportamento dos outros, mas como um meio de cada um de nós conquistar o acesso ao seu 

próprio inconsciente.”
100
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4 O QUE BUSCAVA ESTA ALMA INQUIETA...  

  
A alma é causa e princípio do corpo que vive..

101
 

 

Ao longo da pesquisa foi possível observar a ampla variedade de definições e 

explicações sobre a hiperatividade nas diversas áreas do conhecimento e, apesar das 

constantes modificações nos termos hiperatividade, TDHA, DDA, Instabilidade psicomotora, 

Transtorno déficit de atenção, os sintomas continuam os mesmos. Esta ampla sinonímia 

ressalta a imprecisão conceitual e as divergências consensuais sobre o tema. É provável que 

nenhum outro distúrbio tenha sido tão amplamente estudado e atraído tanto o interesse dos 

pesquisadores nas áreas da medicina, psicologia e educação. Talvez esteja aí a explicação 

para esta busca incessante de resultados que esbarram na multiplicidade dos fatores que estão 

envolvidos, revelando sua limitação.  

Esta inquietação sobre o tema não é nova. Ela revela uma preocupação que existe 

desde a Antiguidade, como parte de um esforço de entendimento do ser humano diante dos 

enigmas da saúde, da doença, da vida e da morte. No desenvolvimento da cultura essas 

inquietações, desde o alvorecer das grandes civilizações, como a grega, passando pela 

filosofia, a ciência, até os dias de hoje, nos mostram diversas formas de transformação e 

compreensão de como tratar o sofrimento do ser humano e o esforço que fazem para alcançar 

o entendimento numa tentativa de dar explicações, ora como uma força positiva que leva o 

sujeito para um mais além, ora visitando certa tranquilidade e equilíbrio. Esta mesma 

inquietude, então, algumas vezes, é vista como algo negativo, sendo reservada para ela um 

lugar de doença que precisa rapidamente ser extirpada. Contudo, cabe reconhecer o caráter 

ilusório de que seria possível eliminar do mundo os conflitos e os antagonismos. É preciso 

insistir na procura de encontrar novas formas e situações que permitam fazer disso a máxima 

realização do ser na sua singularidade.  

A expressão maior desta visão, que leva em conta o sofrimento humano, começa com 

Aristóteles passando por Hipócrates para quem o ser é uma unidade organizada, sendo a alma 

sua dimensão reguladora e a doença o efeito da desorganização desta unidade, pela amplitude 

dos aspectos que considera significativos para sua compreensão. 

Identificando-se em muitos aspectos com esta visão, a observação do clínico em 

relação ao paciente pode contar ainda com a psicanálise, que vem a ocupar um lugar de relevo 

entre os esforços de compreensão de uma outra forma. Através de articulações que levam em 
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conta uma “outra cena”, a do universo inconsciente via metapsicologia, tal campo de 

pensamento promoveu uma verdadeira ampliação na abordagem das múltiplas possibilidades 

da inscrição do sofrimento humano tomadas em suas manifestações singulares.  

Voltando, então, para a investigação da singularidade destes processos e procurando 

esclarecer as circunstâncias em que diferentes formas de sofrimento se manifestam no ser 

humano, mostra-se como um campo fértil através de seu diferencial de escuta e a importância 

dada à hystória do paciente a cada caso, levando-nos a distanciar e desconfiar dos modelos 

prontos.  

Sendo assim, faz-se necessário, a partir deste ponto, avançar numa tentativa de 

compreensão do que o estado de inquietude promove. Através da prática deste trabalho pude 

observar, ao longo desta pesquisa sobre o estado dito hiperativo aqui tomado pela via do 

termo de inquietude e quietude, a manifestação de características reconhecíveis no escopo das 

marcas e princípios que tangem a experiência de todo ser humano, que poderá ser articulada 

aos movimentos e desdobramentos do funcionamento psíquico e das primeiras ligações com o 

Outro. 

Considerando-se o fato desse estudo ter se dado no campo da Psicopatologia 

Fundamental, configurado pela ideia de sujeito como portador de um sofrimento singular, 

colocou-se como condição de base a referencia freudiana para o presente trabalho, pelo 

atravessamento de alguns fundamentos que esta propicia e que são necessários para pensar 

elementos da constituição da subjetividade ou mais precisamente entender o que estaria em 

jogo no estado considerado hiperativo.  

Podemos pensar que a inquietude de Ma estava a serviço da questão do feminino, 

promovendo um sofrimento, o que era insuportável para Ma. Sua impossibilidade de recuar 

poder estar em falta, ressignificando a falta não como um buraco, um estrago, mas como algo 

onde o feminino pudesse ter um lugar. A referida escuta da paciente nos revelou que esta se 

encontrava refém do fantasma parental, sem poder seguir seu próprio caminho, mostrando 

como seu fazer excessivo apresentado como sintoma da hiperatividade se colocava no caso 

como um apelo à instalação de uma falta, à separação e, até mesmo, à castração.  

Ma dava voz ao sofrimento de sua própria família, da inquietude de sua própria mãe e 

o esvaziamento dos efeitos da função paterna. Em sua participação no ambiente familiar, Ma 

buscava afastar-se do contato. Sua inquietude era recheada de raiva e agressividade, como 

fontes de um apelo contra o mal-estar e o desconforto que sentia. Sua agressividade não 

estava a serviço de possíveis elaborações próprias ou da construção de sua relação com o 

outro, e sim como impedimento de qualquer contato, afastando-a cada vez mais de si e dos 
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seus. Através do atendimento Ma pode ter encontrado a oportunidade que a fez deslocar-se 

desse lugar fantasmático onde ela pudesse encontrar suas dores até então indizíveis, 

resgatando sua condição de ser criança para que pudesse seguir sua própria vida, 

encarregando-se da constituição de suas próprias questões.  

A experiência com este caso nos mostrou que provavelmente, se Ma não tivesse sido 

escutada em seu apelo, este não se desdobraria como laço profícuo com o outro, ao contrário, 

iria cristalizar-se como silêncio e isolamento, por exemplo, via medicação. Vale lembrar aqui 

o que diz Berlinck
102

: 

 
pathos não pode ensinar nada, ao contrário, conduz à morte se não for 

ouvido por aquele que está fora, por aquele que, na condição de espectador 

no teatro grego do tempo de Péricles, se inclina sobre o paciente e escuta 

essa voz única se dispondo a ter, assim, junto com o paciente, uma 

experiência que pertence a dois.  

 

Então, cabe também a pergunta: a inquietude é uma doença? Por que quando a criança 

fica inquieta é considerada prontamente doente? A serviço de que a inquietude estará 

empregada? Essa é uma questão que só poderá ser respondida a cada caso, partindo do 

pressuposto que todo sofrimento em forma de inquietação é ainda uma tentativa de 

estabelecimento de um equilíbrio do organismo que não consegue enfrentar as tensões 

internas ou externas às quais o mesmo está submetido. O que presenciamos no caso de Ma foi 

a possibilidade de uma elaboração e transformação a partir do lugar/escuta dado a essa 

inquietude.  

Este trabalho corroborou a pergunta cuja instalação foi visada em forma de paradoxo: 

O que busca esta alma inquieta? Não proposta como passível de se obter uma resposta 

universal ou derradeira. Tal pergunta, ao ser feita, abre para outras/novas questões. Portanto, 

mais do que nunca precisamos nos dar conta que para a pergunta “O que busca uma alma 

inquieta?”, teremos sempre uma resposta de caráter singular, a cada vez, a cada caso; e que 

esta resposta será e terá caráter incompleto/transitório, pois, ao chegar a um ponto, outro 

ângulo se abre. Por isso mesmo que vale a pena lembrar o que nos diz Aristóteles
103

: “a alma 

é causa e princípio do corpo que vive [...]”  

Ao propor uma forma de escuta das inquietações do ser humano, além e aquém dos 

avanços científicos, o presente trabalho pretendeu reatar uma aliança com os médicos da 

Antiguidade que estabeleceram uma prática desprovida de rótulos e tecnologia, como uma 
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reflexão sobre a existência do ser humano na sua integridade, desta forma não reduzindo a 

prática médica à agilização de diagnósticos que impedem a escuta clínica, como ocorre muitas 

vezes nos tratamentos modernos. Evidentemente, os avanços científicos são de grande valia, 

mas há uma parte do sofrimento humano que permanece, insiste em desdobrar-se como um 

enigma irredutível.   

Não são raros os casos nos quais os diagnósticos acabam por reforçar o afastamento 

do paciente de seu sofrimento, impedindo a oportunidade de dar um lugar a este, explorá-lo 

em seus possíveis sentidos.  

A ideia é chamar a atenção dos profissionais da saúde para que possamos não reduzir 

aqueles que de alguma forma pedem ajuda à sua realidade factual ou fenomênica/descritiva, 

pois excluir este aspecto enigmático do sofrimento humano constitui uma ameaça à própria 

singularidade.  

Nesse sentido, acolher a experiência da condição de cada paciente é acolhê-lo em seu 

desamparo, em suas excitações, e, ao sustentar a disposição de escuta do mal-estar do 

paciente, o clínico implica sua condição de suportar seu próprio mal-estar, uma vez que, mais 

do que nunca, é preciso fazer deste encontro um lugar de pouso no qual o ser fragilizado 

encontre condições de refazer-se, criar novas saídas para o sofrimento de sua alma inquieta. 

Estou cada vez mais convencida de que a relação paciente e clínico se dá como um ato 

de artesão, tecendo palavras, levando o paciente a criar ou inventar sua própria maneira de 

suportar o mal-estar que o assola, diante de seu mundo obscuro que se revela em sua 

inquietude.  

Desde o começo do tecer deste trabalho de pesquisa (tecido), utilizei vários fios, 

começando pelo da história da paciente, outro da teoria visitando vários saberes, como 

elementos básicos para confecção de um tecido. Além desses e do tear, foram necessários 

outros fios, como o do espaço, e um outro precioso que podemos chamar de tempo. Como nos 

diz Le Poulichet
104

, “desafiando de certa forma a visão do tempo linear, a análise provoca 

tempos de atualização e anacronismos que subvertem a trama do tempo, dando lugar aos 

acontecimentos psíquicos”, que aqui se configuraram no próprio atendimento realizado com 

Ma e, numa segunda etapa, na construção do próprio texto.  

Ao final do processo de confecção do mesmo, foi como ter em mãos um tecido, com 

possibilidades de recortá-lo, dar-lhe formas, aparar-lhe as arestas e, após experimentá-lo, 

submetê-lo a inúmeras provas. Eis que no presente momento tenho em mãos uma peça feita 
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sob medida que não cabe em qualquer um, o que só reforça o traço de singularidade de que 

tanto falamos.  

Agrega-se à metáfora do artesão uma outra, aquela proposta por Freud (1905)
105

 em 

sua tomada da comparação feita por Leonardo da Vinci entre os processos da pintura e da 

escultura, segundo a qual, respectivamente, dar-se-iam per via di porre e per via di levare: 

assim, o trabalho analítico assemelhar-se-ia ao do escultor, sem atribuição de tintas, mas num 

esculpir que retira da pedra a forma nela contida. 

Pois bem, o trabalho com Ma se produziu seguindo esses princípios, ou seja, fazendo 

com que ela encontrasse em sua inquietude os fios que caberiam ser tecidos e a forma na 

pedra a ser entalhada. 

Como no título deste trabalho, gostaria de ter chegado ao ponto de ter inquietado, 

incomodado tanto os que eventualmente procurariam soluções e alternativas acabadas, 

prontas, como os que, navegando nas águas calmas de um rio, evocam razões para nelas 

permanecerem, mesmo ao preço de se arrastarem mortificados no calar de suas inquietações, 

pois estas, ao serem evitadas, tornam-se fonte de sofrimento, cristalizam-se, transformando-se 

em fantasmas delas próprias, revelando seu caráter de alma seca ou desalmada. Mas, se há 

oportunidade e disposição de saber alguma coisa sobre ISSO, essas inquietações passam a ser 

fonte e recurso de transformações.  
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