
UFSJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 

Programa de Mestrado em Psicologia 

 

 

 

 

DIANA LÍDIA DA SILVA 

 

 

 

 

 

A fobia infantil como resposta às condições manifestadas no romance 

edípico 

 

 

 

 

 

 

 

São João del-Rei 

2017 
 



DIANA LÍDIA DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fobia infantil como resposta às condições manifestadas no romance 

edípico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São João del-Rei 

2017 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em 

Psicologia da Universidade Federal de São João del 

Rei, como  requisito parcial para obtenção do título de 

Mestre em Psicologia. 

Área de Concentração: Psicologia. Linha de Pesquisa: 

Fundamentos Teóricos e Filosóficos da Psicologia.  

Orientador: Prof. Dr. Wilson Camilo Chaves. 



Ficha catalográfica elaborada pela Divisão de Biblioteca (DIBIB) 
e Núcleo de Tecnologia da Informação (NTINF) da UFSJ, 

com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

S586f
Silva, Diana Lídia da.
   A fobia infantil como resposta às condições
manifestadas no romance edípico / Diana Lídia da Silva
; orientador Wilson Camilo Chaves. -- São João del
Rei, 2017.
   112 p.

   Dissertação (Mestrado - Psicologia) --
Universidade Federal de São João del-Rei, 2017.

   1. Psicanálise. 2. Fobia infantil. 3. Édipo. 4.
Angústia. 5. Clínica psicanalítica com crianças. I.
Chaves, Wilson Camilo, orient. II. Título.





Agradecimentos  

 

Agradeço primeira e especialmente ao Prof. Wilson Camilo Chaves pelo incentivo e pela forma 

generosa com que compartilhou seu conhecimento e tempo ao orientar-me neste percurso, 

sempre com paciência e leveza. Pelo carinho e respeito pelo meu trabalho. 

 

Aos Professores Angela Maria Resende Vorcaro e Roberto Pires Calazans Matos, membros da 

Banca Examinadora, pela disponibilidade em participar desta avaliação, pela leitura cuidadosa 

e pelas contribuições que tanto enriqueceram esta pesquisa.  

 

À Jane Santos e Regina Beatriz Simões pela acolhida generosa ao longo deste percurso, através 

de sua escuta e encorajamento.  

 

Aos meus pais e irmãos, pelo constante incentivo e apoio. 

 

Ao meu marido, cujo carinho e apoio foram fundamentais, especialmente nas diversas vezes 

em que precisei me ausentar de eventos familiares. 

 

Ao Corpo Docente e Funcionários da Universidade Federal de São João del Rei, cujo auxílio 

foi indispensável para a realização deste trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumo  

SILVA, D.L. (2017). A fobia infantil como resposta às condições manifestadas no romance 

edípico. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade 

Federal de São João del Rei, São João del Rei.  

 

O presente trabalho aborda a fobia infantil em articulação com o complexo de Édipo, como 

uma resposta às condições manifestadas ao longo deste processo. Retomamos, a princípio, o 

percurso da fobia na obra freudiana, desde as primeiras publicações psicanalíticas até o ensaio 

de 1926, no qual Freud consolida a concepção da fobia infantil como uma resposta diante do 

medo da castração. Prosseguimos com Lacan, revisitando suas elaborações acerca da fobia 

infantil em articulação com a castração, às quais constituem um avanço na clínica da fobia, na 

medida em que a mãe se torna personagem importante em seu ensino, permitindo que a fobia 

infantil seja pensada para além do medo da castração. Freud compreende a fobia como um 

deslocamento do medo do pai para o medo do animal, ou seja, como uma tentativa de solução 

diante da angustia de castração com a qual a criança se depara em meio ao complexo de Édipo. 

Lacan, por sua vez, partindo das referências freudianas, busca pensar as funções do pai no 

processo de simbolização do qual o Édipo consiste, trazendo, no entanto, a mãe à baila como 

personagem igualmente importante, na medida em que é veiculadora da lei paterna. É com a 

leitura empreendida por Lacan que prosseguimos investigando a fobia infantil como uma 

resposta a algo que falha em meio a esse processo de simbolização, o que leva a criança a buscar 

no sintoma fóbico um suporte. Elegemos como texto chave o caso do ‘Pequeno Hans’, texto 

freudiano intitulado “Análise da fobia de um garoto de cinco anos”, não somente por se tratar 

de um caso célebre e da primeira cura analítica de uma criança, mas também por ter sido este 

um texto fundamental a partir do qual Freud e Lacan teceram suas principais elaborações acerca 

da fobia infantil. Vemos que a criança responde, com o sintoma fóbico, a uma insuficiência do 

pai enquanto instaurador de uma lei simbólica que organizaria o mundo no qual ela se encontra 

inserida. Tomamos, dessa forma, a criança como sujeito capaz de responder através de seu 

sintoma a algo dos pais, recusando um dado lugar. Desse modo, trazemos também a clínica à 

baila na presente discussão, buscando pensar o sintoma da criança como resposta a algo dos 

pais, bem como na forma como o sintoma fóbico se faz presente no dia-a-dia da clínica. 

Concluímos enfatizando que, se o sintoma fóbico é um recurso ao qual a criança recorre diante 

da angústia – afeto que sinaliza algo de insustentável para o sujeito –, é preciso ter sempre em 

vista que o que se espera da análise com a criança é permitir que ela construa seu sintoma, 



servindo-se dele até que possa dele prescindir, e não buscar sua extinção, tirando do sujeito 

aquilo que lhe protege, ainda que provisoriamente, do encontro com a angústia.  

Palavras-chave: Psicanálise, Fobia Infantil, Édipo, Angústia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

 

Silva, D.L. (2017).  Child’s phobia as a response to conditions manifested throughout the 

Oedipal romance. Masters dissertation, Program of Post-graduation in Psychology, Federal 

University of São João del Rei, São João del Rei.  

 

The present paper approaches child’s phobia in articulation to the Oedipus complex, as a 

response to conditions manifested within this process. We start by revisiting the course taken 

by the theme of phobia in Freud’s work, from the initial psychoanalytical publications to the 

essay published in 1926, in which Freud consolidates his conception of child’s phobia as a 

response to the fear of castration. We proceed with Lacan, revisiting his ideas concerning 

child’s phobia in articulation to castration, which consists of an advance to the clinic, as it turns 

the mother into an important character, leading to an approach of child’s phobia that goes 

beyond the fear of castration. Freud comprehends phobia as the result of a shift from fearing 

the father towards fearing an animal, that is, an attempt of solution in face of the angst of 

castration with which the child is confronted throughout his Oedipus complex. Lacan, however, 

based on Freud’s references, approaches the father’s roles within the process of symbolization 

of which the Oedipus complex consists of, also bringing the mother to the center of the 

discussion as an equally important character as she is the one who transmits the paternal law. It 

is based on Lacan’s ideas that we proceed to investigate child’s phobia as a response to 

something that fails throughout the symbolization process, which leads the child to seek the 

phobic symptom as a support. We elect as a key text the case of ‘Little Hans’, Freud’s text 

entitled “Analysis of a phobia in a five-year-old boy”, not only because it is a distinguished 

case and the first analytical cure of a child, but also because it was the reference from where 

both Freud and Lacan developed their main ideas concerning child’s phobia. In phobia the child 

responds, with her symptom, to an insufficiency of the father as the founder of a symbolic law 

which organizes the world she finds herself inserted in. Thus, the child is approached here as a 

subject capable of responding, through her symptom, to something from the parents, refusing a 

given place. This way, the clinic is also contemplated in the present discussion in order to reflect 

upon the child’s symptom as a response to something which concerns the parents, as well as 

the way in which the phobic symptom makes itself present in the day-to-day clinical work. We 

conclude by emphasizing that, if the phobic symptom is a support which the child resources to 

when confronted with angst – a feeling which signals that something is unbearable to the subject 



–, it is important to bear in mind that what is expected of the psychoanalytical work with the 

child is allowing her to build her symptom, using it until it no longer is necessary, and not 

extinguishing it, depriving the subject from what serves him as protection, even if it is 

temporary, from the encounter with angst.  

 

Key-words: Psychoanalysis, Child’s Phobia, Oedipus Complex, Angst.  
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INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho abordará a fobia infantil em articulação com o complexo de Édipo 

e as condições com as quais a criança é confrontada ao longo de tal processo, a saber, a 

intensificação dos sentimentos de amor por um dos pais, a hostilidade e rivalidade dirigida ao 

outro, bem como o confronto com a castração, interdição colocada pelo pai na relação da 

criança com a mãe. Nosso trabalho será norteado pelo questionamento acerca de quais dessas 

condições favorecem o surgimento de uma resposta sintomática pela via da fobia, questão 

despertada pela prática clínica com crianças e que, a nosso ver, demanda maiores elaborações. 

No artigo “A dissolução do complexo de Édipo”, Freud (1924/2013) se refere ao 

romance edípico como um momento fundamental do período sexual da primeira infância, no 

qual experiências aflitivas são inevitáveis. É um momento crucial no desenvolvimento da 

sexualidade do sujeito, momento do qual a criança sai somente ao esbarrar no impossível do 

seu desejo – trata-se, para o menino, de se casar com a mãe ou, no caso da menina, ter um 

bebê com o pai. Ao afirmar que a dissolução do complexo de Édipo está atrelada à frustração 

de um desejo e ao abandono dos pais como objeto de amor, Freud (1924/2013) demarca o 

caráter aflitivo do romance edípico, aflição que não se configura necessariamente como um 

sintoma, mas como algo necessário ao desenvolvimento da sexualidade da criança. No 

entanto, elementos presentes no complexo de Édipo – o amor, a hostilidade, a frustração e o 

encontro com a castração – criam um cenário no qual os pais têm papel fundamental na 

condução da criança a uma saída de todo esse dilema edipiano. Perguntamo-nos, porém, pelo 

que acontece quando isso não se dá dessa forma, ou seja, a qual falha a fobia vem suprir. 

Nossa hipótese privilegia a função dos pais como catalizadora da fobia, pois, se o pai é aquele 

que, através de sua interdição na relação mãe-filho, pode levar a criança a dar as costas ao seu 

objeto de amor, possibilitando uma saída do Édipo, ele só se torna capaz de representar essa 

interdição com a ajuda da mãe, ou seja, é preciso que ela também se submeta a essa 

interdição. O problema central de nossa pesquisa é precisamente este, investigar a fobia como 

um suporte da castração que vem em socorro da criança quando algo da dinâmica do casal 

parental falha durante o processo edípico. 

Utilizaremos, como texto chave, o trabalho de Freud intitulado “Análise da fobia de 

um garoto de cinco anos” que, escrito em 1909, retrata o célebre caso do “Pequeno Hans”, 

servindo de fio condutor para a elaboração de conceitos importantes para a teoria 
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psicanalítica, a saber, o complexo de Édipo e o complexo de castração. Ainda utilizando o 

caso do pequeno Hans como pano de fundo, abordaremos as contribuições de Lacan ao tema 

da fobia, bem como os elementos por ele sistematizados a partir do referido texto freudiano, 

qual seja, as funções do pai enquanto pivô no complexo de Édipo e na castração, além do 

lugar da mãe como veiculadora da lei paterna.  

Freud se ocupou da questão do infantil ao longo de toda sua obra, mesmo não tendo 

conduzido a análise com crianças. Conforme o autor afirma no texto “A vida sexual humana”, 

as lembranças e associações que surgiam na análise de adultos remetiam-se frequentemente à 

infância (Freud, 1917/2014), levando-o a se debruçar sobre questões como a sexualidade 

infantil, o complexo de Édipo e o complexo de castração, sempre partindo da criança e 

possibilitando o trabalho psicanalítico com crianças exercido por seus continuadores. 

Herbert Graff ou “Pequeno Hans”, como ficou conhecido, foi a primeira criança 

analisada quando contava com não mais que cinco anos de idade. Hans desenvolveu uma 

fobia a cavalos que lhe causava muita angústia sempre que saia de casa e também à noite, 

antes de dormir, pois temia ser mordido por um cavalo. O temor de Hans o levou, a princípio, 

a demandar que somente a mãe lhe fizesse companhia em seus passeios, condição essencial 

para que o menino saísse de casa. Com o passar do tempo, porém, nem mesmo com a mãe 

Hans conseguia deixar sua casa.  A angústia que o acometia era tão intensa que os passeios se 

tornaram inviáveis, o que acabara por levar os pais de Hans a pedir ajuda a Freud. 

No texto “Análise da fobia de um garoto de cinco anos”, Freud (1909/2015) afirma 

que as fobias são as enfermidades psíquicas mais comuns da infância, sendo inclusive aquelas 

que surgem primeiramente na vida da criança. Essa afirmação é verificada no dia a dia da 

clínica e no discurso dos pais, tendo em vista a frequência com que crianças são acometidas 

por medos aparentemente irracionais e enigmáticos. São crianças que passam a temer animais 

que até então despertavam seu mais sincero interesse, ou mesmo medo de ir a lugares que até 

pouco tempo figuravam entre seus favoritos. Muitos pais veem os medos infantis como algo 

passageiro e só lhes dão a devida atenção quando estes interferem em suas vidas de forma 

significativa. Quando a criança se recusa a ir à escola, a sair sem os pais e mesmo a dormir 

sozinha, o medo até então considerado inofensivo se torna um problema. No caso de Hans, o 

súbito medo do menino é um enigma para seus pais que não entendem o que mudou para que 

o filho, antes tão alegre e vivaz, se tornasse angustiado e temeroso; além disso, a recusa a sair 

de casa é um incomodo para os pais, pois isso limita as atividades costumeiras da família de 
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Hans, como os passeios ao parque e à casa da avó aos domingos (Freud, 1909/2015). O caso 

do pequeno Hans traz à baila com muita delicadeza e mesmo de forma lúdica os diversos 

elementos que atravessam a análise de uma criança, isto é, a transferência dos pais, a 

influência concreta que estes exercem na vida da criança, a transferência da própria criança e 

mesmo suas resistências. É precisamente por isso que elegemos o referido texto como eixo 

principal em torno do qual nossa investigação se dará, pois, além de tratar especificamente do 

tema de nosso interesse – a fobia como uma resposta a algo do romance edípico – 

consideramos a análise de Hans um exemplo riquíssimo do que se passa na clínica 

psicanalítica com crianças. 

A respeito da neurose infantil, Freud (1918/2014) afirma no texto “História de uma 

neurose infantil” que as neuroses em adultos são construídas sobre neuroses ocorridas na 

infância, mas que não foram tratadas por serem consideradas enfermidades passageiras e de 

pouca importância. Mais especificamente no que concerne às fobias, Freud (1913/2013) 

afirma no texto “Totem e tabu”, que as fobias em crianças não foram cuidadosamente 

investigadas em psicanálise, provavelmente em função das dificuldades de analisar crianças 

de pouca idade. Desde as primeiras publicações de Freud é possível encontrar um 

enlaçamento entre as neuroses e as experiências da infância, sendo a principal experiência o 

complexo de Édipo, conceito problematizado por Freud em vários momentos de sua obra. 

Freud relacionou o complexo de Édipo e sua dissolução não somente à constituição das 

neuroses, mas também à escolha de objeto do sujeito, sendo considerado um momento 

decisivo no desenvolvimento da sexualidade. Com Lacan, no entanto, a questão avança, pois é 

ele quem coloca o pai no centro do romance edípico como aquele que mediatiza a relação da 

mãe e da criança com relação ao falo, elemento também sistematizado por Lacan a partir das 

referências freudianas de acordo com Dor (1991), no texto “Introdução à leitura de Lacan”. 

Ainda de acordo com Dor (1991), o Édipo assume com Lacan, no Seminário “As formações 

do inconsciente”, a estrutura de um mito que introduz essencialmente a função do pai. 

Segundo Lacan (1957-58/1999), “não existe a questão do Édipo quando não existe o pai, e, 

inversamente, falar do Édipo é introduzir como essencial a função do pai” (p.171). Além 

disso, Lacan confere à mãe lugar crucial de veiculadora da lei paterna, sem a qual o pai fica 

impossibilitado de exercer sua função de instauração de uma ordem simbólica. 

O que se verifica na clínica é que a vivência do romance edípico não se dá sem 

consequências para a criança. A rivalidade para com um dos pais, seja com o pai ou com a 
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mãe, é fonte de intensa angústia para a criança, mas há algo na forma como o Édipo é vivido, 

determinadas condições, que podem levar à formação de um sintoma. Interessa-nos, em 

especial, o caso do pequeno Hans precisamente porque vemos com Freud – e mais tarde com 

Lacan – que o romance edípico de Hans é atravessado pela irrupção de uma fobia como 

resposta a algo que não funciona bem, algo que falha. Esta é a principal questão colocada pelo 

presente trabalho, a saber, o que falha no Édipo ao ponto de favorecer a construção do 

sintoma fóbico na criança. 

Partindo dessa questão, procuraremos no primeiro capítulo acompanhar o percurso da 

fobia na obra de Freud, desde seus estudos iniciais até o ensaio de 1926, intitulado “Inibição, 

sintoma e angústia”, no qual Freud passa a considerar a angústia como mola propulsora do 

recalque, levando-o a concluir que o medo presente na fobia infantil é o medo da castração e 

que, portanto, a angústia aí presente, angústia de castração, é a causadora da fobia e não o 

contrário. Veremos, entretanto, que essa conclusão não se deu de forma simples, pois mesmo 

no referido ensaio, Freud afirma que a fobia continua sendo enigmática e que muitos 

elementos a ela relacionados carecem de esclarecimento. 

Nos primeiros artigos dedicados à fobia é possível perceber uma incerteza com relação 

à etiologia e ao mecanismo da mesma. Conforme abordaremos no primeiro capítulo, a 

trajetória da fobia na obra de Freud é marcada por idas e vindas, nas quais ora é aproximada 

do quadro das psiconeuroses, ora é incluída entre as neuroses atuais, nas quais não haveria 

origem psíquica para a angústia, pois esta seria atribuída a elementos atuais da vida sexual do 

sujeito (Freud, 1895/2006b). Anos mais tarde, ao se deparar com a fobia do pequeno Hans em 

meio ao conflito edípico vivido pelo menino, Freud (1909/2015) reaproxima a fobia do 

quadro das psiconeuroses. Veremos, então, que a análise de Hans terá papel fundamental na 

elaboração do mecanismo da fobia, bem como no estabelecimento de uma neurose chamada 

por Freud (1909/2015) de histeria de angústia, na qual a fobia é o sintoma central. À vista 

disso, dedicaremos parte do primeiro capítulo à discussão do texto “Análise da fobia de um 

garoto de cinco anos”, texto no qual Freud articula o complexo de Édipo ao complexo de 

castração e à irrupção da fobia infantil. O conceito de complexo de Édipo também será 

retomado, tendo em vista a importância deste na obra de Freud e no atendimento de crianças 

em psicanálise. 

Abordaremos no segundo capítulo as contribuições de Lacan ao tema da fobia, 

retomando a leitura por ele feita do caso Hans. É a partir das elaborações freudianas acerca da 
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fobia do pequeno Hans que Lacan sistematiza a importância da castração na condução da 

criança à simbolização da lei paterna e do quão imprescindível é que o pai aí se faça eficiente 

como agente da castração, como o representante da lei que pode tirar o assunto das mãos da 

criança e conduzi-la a uma saída satisfatória do Édipo (Lacan, 1956-57/1995). Consideramos 

fundamental a retomada das elaborações de Lacan sobre a fobia de Hans devido ao lugar de 

destaque dado por ele à função paterna como pivô do drama edípico e à mãe como 

veiculadora da lei paterna, elementos que nos permitem pensar as condições manifestas no 

complexo de Édipo que podem levar à irrupção de uma fobia como tentativa de estruturação 

do mundo da criança.  

Tendo em vista que a questão aqui colocada acerca do lugar e da importância da fobia 

na infância é provocada pelo dia a dia da clínica com crianças, ao retomar as contribuições de 

Lacan ao tema da fobia procuraremos evidenciar os avanços trazidos pelas mesmas no que 

concerne o trabalho clínico. Veremos que o caso de Hans teve importância capital também 

para Lacan. De acordo com Miller (1995), no texto “A lógica na direção da cura”, ao se deter 

no caso do pequeno Hans, Lacan elabora a primeira cura analítica de uma criança, a primeira 

inscrição de uma criança na relação com o analista, privilegiando os efeitos da relação mãe-

criança-falo e a intervenção paterna como mediador desta relação. Desse modo, a análise de 

Hans nos ensina o máximo sobre a criança, especialmente no momento crítico de que consiste 

o Édipo, além de ilustrar de forma rica a lógica da cura analítica (Miller, 1995). É 

precisamente a partir da fobia de Hans, ao reinterpretá-la, que Lacan estabelece noções que 

serão fundamentais em seu ensino, a saber, a fase pré-edípica, a metáfora paterna e o Nome-

do-Pai.   

De acordo com Jorge e Ferreira (2005), no texto “Lacan, o grande freudiano”, Lacan 

revisita a teoria freudiana dos complexos de Édipo e de castração com a finalidade de pensar 

o processo de simbolização pelo qual a criança passa e do qual resulta sua saída do romance 

edípico. O resultado deste processo é o que Lacan chama de metáfora paterna, trata-se de que 

a lei do pai passe a vigorar como reguladora das relações até então vigentes e desgovernadas, 

a saber, a relação entre mãe e criança em articulação com o falo. Assim, a construção do 

complexo de Édipo por Freud corresponde precisamente à construção da metáfora paterna e 

do Nome-do-Pai em Lacan, ou seja, ao processo de instauração de uma lei simbólica que 

organiza o mundo da criança (Jorge & Ferreira, 2005). Procuraremos evidenciar estas 
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contribuições de Lacan, pois é exatamente em meio a este processo de construção da metáfora 

paterna, ou seja, em meio ao romance edípico, que a fobia de Hans irrompe. 

Veremos que, para Lacan (1956-57/1995), a fobia funciona como um suporte 

simbólico ao qual a criança apela quando algo falha em meio ao Édipo. A fobia surge, 

portanto, como uma ponte que permite à criança atravessar um momento crítico de seu 

desenvolvimento, isto é, a crise colocada pela relação com a mãe na fase pré-edípica, quando 

o pai falha em agenciar a castração, o que colocaria ordem nas coisas. A própria estrutura 

metafórica da fobia – um significante (cavalo) colocado em lugar de outro significante (pai) – 

faz dela uma solução, ainda que provisória, ao conflito enfrentado pela criança quando ela não 

encontra no pai – enquanto agente da castração – aquele que vai lhe auxiliar na transição do 

lugar de objeto fálico da mãe rumo ao lugar de sujeito desejante, ou seja, sujeito castrado. É 

precisamente por ter em vista a importante função do sintoma fóbico para a criança que Lacan 

(1956-57/1995) enfatiza que o trabalho da análise não deve consistir da extinção do sintoma 

na medida em que ele é suporte do sujeito, mas pelo contrário, deve auxiliar a criança a se 

servir de seu sintoma até que dele possa prescindir. É o que a observação de Hans ilustra, a 

saber, um sujeito que recorre ao sintoma como forma de elaborar um conflito, servindo-se da 

análise para construir, através de suas fantasias e brincadeiras, uma possível saída a uma 

situação insustentável. 

As elaborações lacanianas trazidas no segundo capítulo levantam questões pertinentes 

à clínica psicanalítica com crianças, questões que nortearão a discussão apresentada no 

terceiro capítulo. Na medida em que o sintoma da criança aparece entrelaçado ao casal 

parental, como uma resposta a algo que falha, o trabalho clínico com os pais também se torna 

imprescindível. Mais uma vez nos apoiaremos no caso Hans por encontrar nele a ilustração de 

peculiaridades que marcam a clínica com a criança, a saber: a presença concreta dos pais, a 

forma como a demanda por atendimento é feita, bem como os recursos lúdicos necessários no 

atendimento.  

Veremos que as bases para pensar uma clínica com a criança em psicanálise já 

estavam presentes na obra de Freud e que, apesar de demarcar com frequência os possíveis 

impasses dessa empreitada, ele nunca desconsiderou a analisabilidade da criança (Vorcaro, 

2004). Além disso, dentre as várias contribuições trazidas pelo caso do pequeno Hans, já 

citadas aqui, é a partir daí que Freud começa a se perguntar sobre a viabilidade e mesmo os 

benefícios de se analisar crianças (Vorcaro, 2004). Discutiremos no terceiro capítulo, 
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portanto, as contribuições teóricas de Freud à clínica com a criança, ainda que ele mesmo não 

tenha se enveredado por esse caminho, por considerarmos fundamentais suas elaborações 

sobre as questões que concernem à infância. Veremos que as atividades sexuais infantis têm 

papel de destaque na construção do sintoma, tanto no adulto quanto na criança. Segundo 

Freud (1926/2014b), no artigo “A questão da análise leiga”, as crianças têm que se haver com 

a força da sexualidade desde muito cedo, especialmente na fase que compreende seu 

desenvolvimento mais amplo – o complexo de Édipo – e isso não se dá sem consequências. 

Aqui, Freud (1926/2014b) afirma que a neurose nas crianças é a regra e não a exceção, tendo 

em vista o caráter aflitivo e conflituoso das vivências características desse período do 

desenvolvimento do sujeito. Desse modo, iniciaremos com Freud nossa discussão acerca da 

clínica com a criança, para pensar então na importância do sintoma e, prosseguindo com 

Lacan, abordar o sintoma da criança como resposta a algo do casal parental.  

A demanda por atendimento infantil é marcada por uma peculiaridade, pois parte dos 

pais, os quais buscam o psicanalista como aquele que pode dizer algo de um sintoma que 

incomoda e perturba a dinâmica familiar, e para o qual não encontram explicação. Vemos que 

o sintoma da criança diz muito dos próprios pais, além de dizer algo da forma como a criança 

se posiciona frente a eles. No texto “Nota sobre a criança”, Lacan (1969/2003) afirma que o 

sintoma da criança vem responder ao que há de sintomático na família, denunciando a 

verdade do casal parental, o que nos leva a pensar na importância do sintoma, o qual muitas 

vezes é o que garante à criança um lugar na estrutura da família.  

À vista de nossa questão norteadora, qual seja, de que a fobia seja uma resposta a 

condições manifestadas no Édipo, privilegiaremos no terceiro capítulo o sintoma fóbico em 

sua relação com os pais na clínica com a criança. Para tanto, buscaremos evidenciar a 

importância da leitura que Lacan faz da família não em termos de presença ou ausência física 

dos pais, tampouco em termos de qualidade dos cuidados parentais ou dos arranjos familiares, 

mas sim a importância da família como lugar de constituição do sujeito a partir das funções 

paterna e materna. De acordo com Spínola (2001), no artigo “Psicanálise de criança: a 

presença dos pais”, é a partir da leitura estrutural que Lacan faz da família que passa a ser 

possível pensar a carência dos pais, não no sentido concreto, mas no complexo. É 

precisamente neste ponto que vemos a fobia surgir e é a partir daí que articularemos o sintoma 

fóbico como uma saída frente à angústia. 
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Pretendemos, portanto, investigar a fobia infantil como uma saída encontrada pela 

criança, como uma forma de se posicionar diante da dinâmica familiar e mesmo de recusar 

um dado lugar no desejo dos pais. Dessa forma, marcamos o lugar da criança enquanto sujeito 

que se posiciona através de seu sintoma, elemento essencial para que a análise se faça 

possível.  
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1. A FOBIA EM FREUD: O PERCURSO DE UM CONCEITO 

 

O medo é um tema recorrente na história do homem; o pavor causado por 

determinados objetos ou situações foi abordado de forma diferente pelas mais diversas áreas, 

desde a arte em suas variadas expressões até a medicina. De acordo com Roudinesco e Plon 

(1998), na arte e na literatura, dentre as representações dos mais diversos medos do homem a 

transição para a animalidade parece ganhar destaque. Os afrescos infernais de Hieronymus 

Bosch (1450-1516), o Drácula do escritor Bram Stocker (1847-1912) e a “Metamorfose” de 

Franz Kafka (1916) são exemplos que ilustram o pavor diante da animalização do corpo 

(Roudinesco & Plon, 1998). A fobia infantil, na qual o medo era também inspirado por 

animais, despertou grande interesse de Freud, o que o levou a buscar incansavelmente 

compreender o mecanismo e a etiologia da mesma. Os caminhos trilhados por Freud em seus 

estudos sobre a fobia infantil nortearão este primeiro capítulo. 

O termo fobia deriva do grego phobos e, de acordo com o “Novo dicionário Aurélio”, 

se refere “às diversas espécies de medo mórbido, horror instintivo a alguma coisa e aversão 

irreprimível” (p.913). Segundo Roudinesco e Plon (1998), os gregos honravam o deus Fobos 

antes de partir para a guerra a fim de conjurar o medo do combate, enquanto no Ocidente as 

chamadas “doenças do medo” eram tratadas via ervas e rituais. Os efeitos do medo eram 

muitas vezes interpretados como manifestações de entidades que deixavam o sujeito doente. 

A hepatite, por exemplo, foi considerada por muito tempo como uma doença causada pelo 

pavor, pois acreditavam que o paciente mudava de cor quando acometido de um medo, em 

geral ligado a uma manifestação diabólica ou divina (Roudinesco & Plon, 1998). 

Foi somente no final do século XIX que a psiquiatria transformou a fobia em uma 

entidade nosográfica. A partir de 1870 passou a ser designada pelo saber psiquiátrico como 

uma neurose caracterizada por estado de pavor contínuo diante de situações, objetos ou 

pessoas que não oferecessem nenhum perigo real ao sujeito (Roudinesco & Plon, 1998). Com 

a terceira edição do “Manual Diagnóstico e Estatístico” (DSM – III), foi designada à fobia sua 

própria categoria dentro dos transtornos de ansiedade, sendo caracterizada como medo 

irracional de um objeto ou situação específica que interfere na capacidade de viver de um 

indivíduo (Barlow & Durand, 2008). No DSM-V (2014) a fobia permanece enquanto 

categoria incluída nos transtornos de ansiedade, no entanto, não mais como “Fobia Simples”, 
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mas sob o nome de “Fobia Específica”, sendo necessária, para o diagnóstico, a especificação 

do objeto ou situação temidos. No CID-10, a fobia é considerada um transtorno fóbico-

ansioso e caracteriza-se pelo surgimento da angústia frente a um objeto ou situação que não se 

configure enquanto realmente perigoso.  

Os critérios diagnósticos para a fobia encontrados nos manuais de psiquiatria 

consistem da presença e persistência do medo irracional frente a uma situação ou objeto, pela 

evitação dos mesmos e pela sensação de angústia diante da presença do objeto ou situação 

fóbicos. No entanto, no contexto psiquiátrico o diagnóstico de fobia em crianças tem 

particularidades. De acordo com Barlow e Durand (2008), o médico deve se atentar ao fato de 

que alguns medos são normais na infância, não devendo ser confundidos com fobias. Segundo 

os autores: 

[...] entre um ano e dois anos, as crianças são muito ansiosas sobre virem a se 

separar dos pais; o medo de animais e o medo do escuro também se desenvolvem e 

podem persistir até o quarto ou quinto ano de vida. O medo de monstros e de outras 

criaturas imaginárias pode começar em torno dos três anos e durar por muito tempo. 

Aos dez anos, as crianças podem ter medo da avaliação de outras pessoas e se 

sentirem ansiosas em relação à aparência física. Geralmente, os relatos de medo 

declinam com a idade (...). Fobias específicas parecem declinar com o 

amadurecimento (Blazer et al., 1991; Sheikh, 1992, citado por Barlow & Durand, 

2008, p.162). 

A aparente normalidade com a qual os medos infantis são tratados pela psiquiatria 

restringe significativamente o diagnóstico de fobia em crianças. De acordo com os autores do 

DSM-V a fobia tem início na infância, antes dos dez anos, e surge: de um evento traumático; 

da observação de outras pessoas que vivem um evento traumático; por um ataque de pânico 

vivido durante a situação a ser temida ou pela transmissão de informações através da mídia 

acerca de acidentes ou situações traumáticas. No entanto, segundo os autores do manual, 

quando o diagnóstico de fobia específica é considerado em crianças é importante avaliar o 

grau de prejuízo e duração do medo, pois “os medos excessivos são bastante comuns em 

crianças pequenas, mas costumam ser transitórios e apenas levemente prejudiciais e, assim, 

são considerados apropriados ao estágio de desenvolvimento. Nesses casos, um diagnóstico 

de fobia específica não deve ser feito” (2014, p.244). 

A psicanálise, por sua vez, considera o sintoma como dotado de sentido e de estreita 

relação com as experiências do paciente, adulto ou criança. No texto “História de uma 

neurose infantil”, Freud (1918/2014) já havia considerado a tendência dos pais de ignorar as 

neuroses em crianças sob a crença de que passariam com o tempo. Segundo o autor, “toda 
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neurose de um adulto se constrói sobre sua neurose infantil, mas essa nem sempre é intensa o 

bastante para se fazer notar e ser reconhecida como tal” (p.132). 

As fobias são, de acordo com Freud (1909/2015), as enfermidades mais comuns da 

infância, talvez inclusive as primeiras, além de terem íntima relação com o complexo 

considerado por ele como o complexo nuclear das neuroses e como crise fundamental ao 

desenvolvimento da criança – o complexo de Édipo. Consideramos, portanto, extremamente 

relevante um retorno ao lugar que a fobia ganha paulatinamente na obra freudiana e seus 

desdobramentos. 

 

1.1 Das primeiras publicações psicanalíticas aos artigos de metapsicologia 

 

Assim como muitos outros termos psicanalíticos, o termo fobia, utilizado pela 

psiquiatria, foi mantido por Freud, mas ganhou contornos distintos. A fobia é compreendida 

por Freud como uma resposta sintomática frente à angústia de castração vivenciada durante o 

complexo de Édipo. Esta articulação não se deu, porém, sem um longo percurso na teoria 

psicanalítica freudiana. 

O tema da fobia atravessa toda a obra de Freud desde seus estudos iniciais. Nos 

primeiros artigos dedicados ao tema é possível perceber alguma incerteza quanto ao seu 

mecanismo e etiologia. O que fica claro, no entanto, é a tentativa de classificá-la como um 

processo patológico independente, ora mais semelhante à neurose obsessiva, ora mais 

próxima da histeria, passando pelo quadro das neuroses atuais. O referido empreendimento 

perderia força em “Análise da fobia de um garoto de cinco anos”, o célebre caso do “Pequeno 

Hans” publicado em 1909, a partir do qual a fobia passou a ser considerada como um sintoma 

que pode ser encontrado nas diferentes afecções psíquicas. 

Segundo Strachey (2006), em nota ao texto “As neuropsicoses de defesa”, durante os 

anos de 1893 e 1894, Freud ainda produzia intenso trabalho neurológico. No entanto, suas 

cartas a Fliess demonstram um interesse crescente por aquilo que viria afastá-lo da 

neurologia, a saber, a questão das neuroses. Dois grupos distintos eram o foco das 

investigações de Freud e viriam a ser conhecidos como “neuroses atuais” e “psiconeuroses”. 

Ainda de acordo com Strachey (2006), a respeito das primeiras – a neurastenia e os estados de 
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angústia – Freud não se sentiu preparado para publicar até o início de 1895. No artigo citado é 

possível encontrar uma série de concepções que seriam desenvolvidas por Freud ao longo de 

toda sua obra, isto é, a teoria da defesa, a natureza do inconsciente e a importância da 

sexualidade na etiologia das neuroses (Strachey, 2006). É à teoria da defesa, no entanto, que 

Freud dedica-se mais longamente no referido artigo, na tentativa de elaborar uma teoria da 

histeria, de fobias e obsessões1. 

De acordo com Freud (1894/2006), no artigo “As neuropsicoses de defesa”, a tentativa 

de explicar o mecanismo de obsessões e fobias partiu de um estudo detalhado feito com 

pacientes que sofriam de tais sintomas. Esse estudo o leva, inclusive, a algumas modificações 

em sua teoria da histeria; a partir da constatação da existência de um mecanismo de defesa 

(que viria mais tarde ser chamado de recalque, o qual rechaça ideias intoleráveis para o 

sujeito, gerando uma divisão da consciência), fica claro, para Freud, que a ideia de uma 

divisão da consciência inata e primária, conforme proposta por Janet2, estava sujeita a uma 

série de objeções (Freud, 1894/2006). 

Ainda em referência ao artigo “As neuropsicoses de defesa”, Freud (1894/2006) 

concentra-se no tipo de histeria denominado por ele de histeria de defesa e afirma haver 

semelhança entre esta, as fobias e as obsessões no que concerne à presença de um mecanismo 

de defesa no qual há um deslocamento do afeto antes ligado a uma ideia intolerável e o 

destino desse mesmo afeto3. A partir daí, segundo ele, os caminhos seriam distintos. Tem-se 

na histeria a conversão do afeto em sintomas somáticos, sendo a conversão, a partir daí, seu 

ponto forte e não mais a divisão da consciência. Outro destino do afeto deslocado é a ligação 

a outras representações que não sejam incompatíveis em si, de onde surgem as representações 

obsessivas. Freud (1894/2006) afirma que em todos os casos observados constatou-se que o 

afeto aflitivo se dava a partir da vida sexual do sujeito, o que mostra a emergência daquilo que 

                                                           
1 ”Obsessões” é o termo utilizado por Freud em “Neuropsicoses de defesa” em detrimento da expressão “neurose obsessiva”. 

2 Pierre Janet – médico francês (Roudinesco & Plon, 1998). Segundo a teoria de Janet, a divisão da consciência é um traço 

primário na histeria, trata-se, segundo ele, de uma deficiência da capacidade de síntese psíquica, o que de acordo com Freud 

(1894) contribuía para uma visão dos histéricos como degenerados (Freud, 1894). 

3 Afeto e representação são os dois componentes do que Freud veio a chamar, mais tarde, de pulsão. Apesar de o termo 

pulsão (trieb) aparecer somente em 1905 a ideia de uma fonte ininterrupta de excitação interna que leva o organismo a tender 

para um alvo em busca de uma via de descarga já estava presente desde cedo na obra freudiana. O termo pulsão é usado pela 

primeira vez nos “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” em 1905, mas é em 1916, no texto “Pulsões e seus destinos” 

que Freud apresenta uma definição completa da pulsão e de seus componentes – fonte, objeto, alvo e pressão (Laplanche & 

Pontalis, 1992). Segundo Freud (1915) a pulsão possui dois componentes: um representante ideativo que sucumbe ao 

recalque quando inconciliável com as demais exigências pulsionais do sujeito; e um montante afetivo que, por não ser 

passível de ser recalcada, se liga a outro representante ideativo mais apropriado. A respeito do mecanismo do recalque Freud 

dedicou um artigo em seu projeto de uma metapsicologia, intitulado “A repressão”, de 1915. 
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teria destaque na obra de Freud, isto é, a importância e o papel da sexualidade na etiologia dos 

conflitos psíquicos. 

Ao tratar do mecanismo das fobias, Freud (1894/2006) o aproxima daquele presente 

nas obsessões no que concerne a transposição do afeto. Segundo ele, assim como nas 

obsessões há uma transposição do afeto desligado de uma ideia incompatível para outras 

ideias, também na fobia a angústia liberada, cuja origem sexual é recalcada, se ligaria a outros 

objetos. De acordo com Laplanche (1987), no texto “Problemáticas I – a angústia”, nesse 

momento da teoria freudiana as fobias ganham um lugar em meio às psiconeuroses devido à 

existência de um mecanismo psíquico, a saber, a substituição de uma ideia intolerável por 

outra mais apropriada. Veremos que Freud em breve retificará essa afirmação. Apesar desta 

aproximação entre fobias e obsessões, Freud (1894/2006) afirma ter observado sintomas 

fóbicos também em casos de histeria, o que mostra indícios do movimento que o autor viria a 

fazer mais tarde, a partir da análise do pequeno Hans, como veremos no item 1.3, ao 

classificar a fobia como síndrome passível de se manifestar nas diferentes neuroses. 

Um ano mais tarde, no artigo “Obsessões e Fobias”, o foco de interesse são as 

chamadas neuroses atuais. Freud (1895/2006a) separa as obsessões das fobias ao afirmar que 

o estado emocional presente nestas é sempre de angústia, diferentemente das obsessões, nas 

quais outros estados emocionais mais elaborados se fazem presentes, como a dúvida, a raiva e 

o remorso. Além disso, há nas obsessões uma representação incompatível de cunho sexual 

que se impõe ao sujeito e precisa ser substituída. Nas fobias, por outro lado, isso nem sempre 

se dava. Aqui, Freud afirma que as fobias seriam manifestações psíquicas do que ele nomeou 

neurose de angústia, o que faz com que a fobia migre do campo das psiconeuroses para as 

neuroses atuais (Laplanche,1987). 

No texto “Sobre os fundamentos para destacar da neurastenia uma síndrome específica 

denominada “neurose de angústia”, Freud (1895/2006b) se dedica à elaboração do que ele 

chama neurose de angústia. O próprio nome utilizado pelo autor remete, segundo ele, ao fato 

de que todos os elementos presentes na neurose de angústia mantém estreita relação com o 

sintoma da angústia. Freud (1895/2006b) se refere à neurose de angústia como uma síndrome 

que pode ser observada de forma isolada ou combinada com outras neuroses. O quadro clínico 

abrange sintomas como irritabilidade, expectativa angustiada, ataques de angústia 

acompanhados de distúrbios da atividade cardíaca e respiratória, tremores, vertigem e pavor 

noturno em adultos e crianças. 
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A angústia que subjaz os sintomas da neurose de angústia não poderia, segundo Freud 

(1895/2006b), ser atribuída a uma origem psíquica. A etiologia da neurose de angústia foi por 

ele atribuída a elementos da vida sexual atual do sujeito, pois constatava nos pacientes um 

acúmulo de excitação proveniente da abstinência ou da excitação sexual não consumada. 

Laplanche (1987) afirma que, assim como nas psiconeuroses, também na neurose de angústia 

a sexualidade desempenha papel importante na etiologia da enfermidade psíquica. No entanto, 

trata-se na neurose de angústia de um conflito atual, de um acúmulo de excitação sexual que 

não encontra expressão simbólica, deixando um quantum de angústia livremente flutuante e 

pronta para se fixar em objetos apropriados. Esta fixação à qual Freud se refere não se dá pelo 

mecanismo de substituição e por isso tal sintoma não poderia ser decifrado pelo trabalho da 

psicanálise. A distinção entre psiconeuroses e neuroses atuais seria pouco a pouco apagada 

devido ao fato de que todo conflito, mesmo o atual, remete a algo do psíquico (Laplanche, 

1987). 

No artigo “Obsessões e Fobias”, Freud (1895/2006a) inclui as fobias no grupo da 

neurose de angústia, pois, segundo ele, “a análise psicológica não revela nelas nenhuma 

representação incompatível substituída” (p.85). Dessa forma, nas fobias da neurose de 

angústia, o mecanismo de substituição não seria válido e a angústia, sendo o estado emocional 

predominante, não se originaria de uma ideia recalcada. A esse respeito, Freud afirma que nas 

fobias “nunca se encontra nada além do estado emocional de angústia que, por uma espécie 

de processo seletivo, traz à tona todas as representações adequadas para se tornarem alvo de 

uma fobia” (p.85, grifo do autor). Tem-se um processo de eleição das representações 

apropriadas à fixação da angústia, diferentemente da substituição de uma representação 

recalcada por outra, mecanismo chave nas psiconeuroses. 

Ainda no texto “Sobre os fundamentos para destacar da neurastenia uma síndrome 

específica denominada “neurose de angústia”, no entanto, Freud (1895/2006b) distingue dois 

grupos de fobias: aquelas da neurose obsessiva e aquelas da neurose de angústia. Os dois tipos 

têm em comum o mecanismo de transposição do afeto; ou seja, em ambos os tipos de fobias 

uma ideia se torna obsessiva por estar ligada a um afeto disponível (Freud, 1895/2006b). A 

diferença entre os dois grupos de fobias, de acordo com Freud (1895/2006b), consiste da 

predominância do afeto da angústia nas fobias da neurose de angústia, enquanto nas fobias da 

neurose obsessiva outros afetos podem estar presentes.  
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As elaborações de Freud acerca das fobias seguem o movimento da teoria como um 

todo. É a partir da clínica que Freud elabora seus conceitos e isso pressupõe retificações e 

avanços. No que concerne às fobias, percebemos nesse primeiro momento, nos textos escritos 

entre 1894 e 1895, pequenas modificações que mais tarde o levaram a considerá-las como 

uma síndrome que pode se manifestar em conjunto com sintomas histéricos ou com sintomas 

obsessivos.  

Anos depois, com a análise do pequeno Hans, como veremos, Freud (1909/2015) 

retoma a questão do mecanismo da fobia e prossegue com a elaboração de questões deixadas 

em suspenso até então. As fobias passam a ser vistas como síndromes que podem fazer parte 

das diferentes neuroses. Segundo Laplanche (1987), há um duplo desligamento das fobias, 

por um lado das obsessões, por outro das neuroses atuais, o que a torna acessível à 

psicanálise. Ao relacionar a fobia de cavalos do pequeno Hans ao complexo de Édipo, Freud 

(1909/2015) percebe que a formação de um sintoma fóbico não se dá sem o recalque e a partir 

dessa reformulação reaproxima a fobia do quadro das psiconeuroses sob o nome de histeria de 

angústia4, um tipo de neurose cujo sintoma central é a fobia. Segundo Freud: 

[...] o lugar das “fobias” no sistema das neuroses não foi definido até agora. Parece 

seguro que devem ser consideradas apenas síndromes capazes de pertencer a 

neuroses diversas, não sendo preciso atribuir-lhes o valor de processos patológicos 

especiais. Para fobias como a de nosso pequeno paciente, que são realmente as mais 

comuns, não me parece inadequada a designação de ‘histeria de angústia’ (Freud, 

1909/2015, p.249). 

Freud (1909/2015) faz uso dessa designação devido à semelhança entre os 

mecanismos da fobia e da histeria. A diferença consiste no destino dado à libido descolada do 

material patogênico através do recalque. Enquanto na histeria de conversão a libido é 

somaticamente convertida, na histeria de angústia ela é liberada sob a forma de angústia e 

deslocada para outros objetos. Esse deslocamento se dá por um trabalho incansável, já que a 

angústia liberada não pode ser transformada em libido novamente. Dessa forma, a fobia surge 

sob a forma de estruturas protetoras que visam proteger o sujeito de um novo 

desencadeamento da angústia (Freud, 1909/2015). As histerias de angústia são, de acordo com 

Freud, 

[...] as mais frequentes de todas as enfermidades psiconeuróticas e, sobretudo, as que 

surgem primeiramente na vida; são as neuroses da infância. Se uma mãe diz que seu 

                                                           
4 A expressão “histeria de angústia” foi introduzida por Wilhelm Stekel em 1908 no texto “Os estados nervosos de angústia e 

seu tratamento”, para o qual Freud escreveu um prefácio; foi retomada por Freud em 1909 no texto “Análise da fobia de um 

garoto de cinco anos” para classificar uma neurose cujo sintoma central é a fobia (Roudinesco & Plon, 1998) 
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filho está muito “nervoso”, podemos esperar, em nove entre dez casos, que a criança 

tenha alguma espécie de angústia ou muitos temores (Freud, 1909/2015, p.251). 

 

A análise do pequeno Hans é um momento crucial para a teoria das fobias, pois é a partir da 

forma como a fobia do menino se estrutura que Freud traça uma rica articulação entre o 

sintoma fóbico, o recalque, o complexo de Édipo e a angústia de castração. 

Anos mais tarde, no texto “Totem e tabu”, Freud (1913/2013) analisa as relações entre 

as crianças e os animais e afirma haver grande semelhança com a relação que os povos 

primitivos estabeleciam com os animais totêmicos. Segundo Freud (1913/2013), a criança vê 

o animal como seu igual e como fonte de informações que os adultos mantêm veladas, isto é, 

informações sobre a cópula, reprodução e funções excretórias. Sendo assim, podemos 

caracterizar tal relação como pacífica. Entretanto, a fobia surge nessa época da infância como 

uma perturbação dessa mesma relação, a partir da qual a criança passa a temer animais que até 

pouco tempo lhe despertavam imenso interesse. 

Aqui novamente Freud (1913/2013) se refere à fobia como uma das “enfermidades 

psiconeuróticas” (p.196) mais frequentes da infância, talvez a primeira delas. Conforme 

anteriormente mencionado, Freud já havia analisado Hans quando publicou “Totem e tabu” 

em 1913 e, por isso, o cita como exemplo. Ele afirma que as fobias em crianças não foram 

ainda cuidadosamente investigadas em psicanálise, provavelmente em função da dificuldade 

de analisar crianças de pouca idade. É importante lembrar que Hans foi a primeira criança 

analisada, mas não diretamente por Freud, tendo sido o próprio pai do menino quem conduziu 

a análise, sob a orientação de Freud. 

O caso do “Pequeno Hans” é relembrado em “Totem e tabu” para sustentar o 

argumento de Freud (1913/2013) de que o animal temido na fobia é alvo de um medo 

deslocado do pai. A análise de Hans levou Freud a perceber que o menino assumia uma 

postura tipicamente edípica frente ao pai, rivalizando pelo amor da mãe. O autor se refere ao 

complexo de Édipo como complexo nuclear das neuroses, pois é o momento em que a criança 

tem que se haver com o interdito dos dois maiores desejos do homem – matar o pai e ter 

acesso ao gozo sexual com a mãe (Freud, 1913/2013). São esses desejos inconscientes que 

quando mal recalcados retornam de forma sintomática. No caso de Hans, a fobia surge em seu 

socorro para protegê-lo da angústia causada pela ambivalência de sentimentos dirigidos ao 

pai. Dessa forma, o recalque tem papel importante na construção de um sintoma fóbico, pois é 
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a partir dele que a angústia antes ligada à ideia de cunho sexual intolerável para a criança liga-

se ao objeto fóbico, eleito não por acaso, mas por sua conexão ainda que distante, com o pai.  

A elaboração do conceito de recalque tem grande impacto na teoria freudiana, além de 

ser fundamental na teoria da fobia, pois é precisamente pelo mecanismo de recalque que se dá 

a entrada da fobia no quadro das psiconeuroses (Laplanche, 1987). Em 1915, Freud dedica um 

artigo ao tema e discorre cuidadosamente sobre o mecanismo de defesa presente nas 

diferentes neuroses – a neurose obsessiva, a histeria de conversão e a histeria de angústia. De 

acordo com Freud (1915/2010a), o recalque é o traço comum entre as diversas neuroses e seu 

mecanismo consiste em manter afastada da consciência qualquer representação pulsional que, 

caso tivesse acesso à consciência, causaria imenso desprazer. Ao separar a ideia intolerável de 

seu afeto original, o mecanismo do recalque mantém a ideia inconsciente, mas deixa o afeto 

disponível, o que faz com que este se ligue a outra representação ideativa. A partir daí, cada 

uma das neuroses dá-se de forma distinta. 

Ainda no texto “A repressão”, Freud (1915/2010a) menciona um caso de fobia a lobos 

para exemplificar o destino dado ao afeto após o recalque na histeria de angústia. No exemplo 

citado o que sucumbe ao trabalho do recalque é uma atitude libidinal do menino frente ao pai 

que vem acompanhada de angústia. Notamos, aqui, que se trata de um complexo de Édipo 

invertido, ou seja, há uma identificação com a mãe e um investimento objetal no pai, 

diferentemente do que se passa com Hans. No entanto, ainda assim, trata-se de uma questão 

edípica em que a fobia surge como tentativa de proteger a criança do encontro com a angústia. 

Após o recalque, a angústia antes ligada à demanda amorosa dirigida ao pai se liga a um novo 

objeto – o lobo. O resultado é uma angústia frente ao lobo e não mais frente ao pai. No 

exemplo citado, Freud (1915/2010a) pontua que a “escolha” do novo objeto que se liga à 

angústia (o lobo), não se dá por acaso, mas por deslocamento, ou seja, por uma associação, 

ainda que aparentemente distante, com o pai. 

O caso de fobia a lobos mencionado por Freud em seu artigo sobre o recalque foi 

redigido por ele em 1914, logo após a conclusão do tratamento, mas somente publicado em 

1918 devido aos empecilhos de publicação trazidos pela Grande Guerra (Freud, 1918/2014). 

No contexto do referido artigo, intitulado “História de uma neurose infantil”, Freud já havia 

publicado o caso de Hans e, conforme previamente discutido, já havia feito modificações 

significativas em suas elaborações sobre a fobia. No entanto, o caso do “Homem dos Lobos”, 

como ficou conhecido, traz contribuições ao tema da fobia na medida em que nos mostra uma 
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criança acometida de uma fobia também em meio ao romance edípico. Algumas 

peculiaridades marcam o caso, todavia. Trata-se “de uma neurose infantil que não foi 

analisada enquanto existiu, mas somente quinze anos depois de seu fim” (Freud, 1918, p.15). 

O paciente em questão havia sido profundamente perturbado em sua infância, antes de seu 

quarto aniversário, por uma fobia de lobos que, de acordo com Freud (1918/2014), 

transformou-se em uma neurose obsessiva. Freud (1918/2014) observa que também aqui, 

assim como com Hans, a fobia surge em socorro da criança diante de uma situação 

extremamente angustiante, a saber, o medo do pai. Desse modo, o caso do “Homem dos 

Lobos” reforça a ideia de que a construção do sintoma fóbico não se dá sem o recalque – aqui 

mais especificamente o recalque do desejo sexual dirigido ao pai e a consequente vinculação 

da angústia a um novo objeto.  

Uma segunda descrição do mecanismo da fobia, mais especificamente da formação do 

sintoma fóbico é feita por Freud ainda em meio a seus artigos sobre metapsicologia. No artigo 

intitulado “O inconsciente”, Freud (1915/2010b) retoma as etapas na construção do sintoma 

fóbico. Em um primeiro momento há uma irrupção da angústia sem a presença do objeto 

fóbico, de forma livre e sem conteúdo – elemento que de acordo com Laplanche (1987), 

remonta à aproximação entre fobia e neuroses atuais – veremos que Freud se ateve 

atentamente à análise da fase pré-fóbica de Hans na qual o menino tinha sonhos de angústia 

com a mãe e se angustiava ao sair de casa sem que o medo do cavalo se manifestasse. Em 

seguida, no segundo momento, a angústia que antes havia irrompido sem conteúdo agora se 

fixa a uma representação substitutiva daquela recalcada – no caso de Hans, segundo Freud 

(1909/2015), trata-se da hostilidade dirigida ao pai e do desejo sexual dirigido à mãe – dando 

origem ao sintoma fóbico cuja função é dupla; ou seja, é uma saída frente ao inconsciente e 

também uma proteção contra uma nova irrupção da angústia (Laplanche, 1987). A terceira 

etapa consiste da evitação fóbica, uma vez que o recorte foi feito, permitindo ao fóbico evitar 

aquilo que lhe angustia, tem-se início uma verdadeira fuga cujo objetivo principal é evitar a 

todo custo o encontro com a angústia escancarada pela presença do objeto fóbico. 

Laplanche (1987) refere-se ao percurso da fobia na teoria freudiana como um “périplo 

histórico e nosográfico”, tendo em vista o movimento de aproximação, afastamento e 

reaproximação entre fobia e psiconeuroses. Desde os seus estudos iniciais, Freud se interessou 

pelo mecanismo da fobia, mas deixou entrever ao longo de seus artigos a respeito do tema a 

dificuldade em classificá-la. É a partir da análise do pequeno Hans que a articulação entre 
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Édipo, castração e fobia se torna possível, bem como a reaproximação da fobia do quadro das 

psiconeuroses sob a designação de histeria de angústia. Vemos, portanto, que a análise de 

Hans tem papel fundamental para a teoria da fobia, bem como para a comprovação da teoria 

sobre a sexualidade infantil, conforme veremos a seguir. 

 

1.2 A sexualidade infantil e o Édipo 

 

A noção de sexualidade infantil é de extrema importância para a psicanálise, não 

somente com crianças, mas também com adultos. Freud (1917/2014) afirma em sua 

conferência XX, intitulada “A vida sexual humana”, que a psicanálise se ocupou em 

investigar a vida sexual das crianças em virtude da frequência com que a análise e os sintomas 

de adultos remetiam-se às experiências dos primeiros anos de vida. Esta foi sem dúvida uma 

questão da qual Freud se ocupou desde os seus primeiros estudos conforme percebemos em 

sua troca de correspondências com Fliess, dentre as quais destacamos a carta 71, datada de 

1897, que será abordada no item 1.4 quando discutirmos o complexo de Édipo na teoria 

freudiana. Na referida carta, Freud (1897, in Masson, 1986) relata a Fliess a descoberta de 

uma tendência universal presente em todas as crianças, qual seja, a de se apaixonar pela mãe e 

sentir ciúmes do pai. Freud (1897, in Masson, 1986) dá indícios de concepções que seriam 

amplamente desenvolvidas em sua obra – o complexo de Édipo e a sexualidade infantil. 

Foi em 1905, ao publicar os “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”, que Freud 

apresentou de forma elaborada suas descobertas acerca da existência de pulsões sexuais na 

infância. De acordo com Strachey (2006), em nota aos “Três ensaios”, o texto recebeu 

diversos acréscimos nas edições sucessivas ao longo de vinte anos, e teve seções inteiras 

incluídas posteriormente, como a seção sobre as teorias sexuais infantis e sobre a organização 

pré-genital da libido. 

Segundo Freud (1905/2016) há uma tendência dos adultos a ignorar a existência da 

pulsão sexual na infância, o que sustenta a crença de que esta só surge e se desenvolve na 

puberdade. Assim, toda e qualquer manifestação de atividades sexuais em crianças é tomada 

como aberração ou sinal de depravação. O autor atribui essa atitude à amnésia que encobre os 

primeiros anos de infância, fazendo com que o adulto não se lembre de que ele mesmo viveu 

as mesmas experiências. 
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A vida sexual da criança, de acordo com Freud (1905/2016), permite mais fácil 

observação por volta dos três ou quatro anos, e se caracteriza por atividades que buscam a 

obtenção de prazer no próprio corpo, ou seja, é auto-erótica, não se volta ainda para um objeto 

externo e não visa a reprodução, posto que os órgãos reprodutores não estão plenamente 

desenvolvidos. É importante ressaltar que é em meio às atividades sexuais da primeira 

infância que a criança vive o romance edípico, no qual há uma intensificação dos sentimentos 

de amor da criança por um dos pais e uma consequente exacerbação da hostilidade com o 

outro, o qual passa a ser visto como rival; ideia apresentada por Freud (1923/2014a) no texto 

“O Eu e o Isso” e que será abordada no item 1.4, a respeito do romance edípico. 

As manifestações sexuais infantis apoiam-se em funções vitais, como a alimentação e 

a excreção; além disso, são várias as zonas erógenas, por não haver ainda a predominância 

dos órgãos genitais, assim, parte da pele ou mucosa podem igualmente provocar prazer 

quando estimuladas (Freud, 1905/2016). Aqui, Freud nos abre a possibilidade de pensar no 

efeito sedutor que os cuidados maternos têm para a criança, desde o seio que fornece o 

alimento até os rituais de limpeza nos quais a pele e mesmo os órgãos genitais da criança são 

estimulados, gerando sensações de prazer. No caso de Hans, segundo Freud (1909/2015), a 

zona genital é a mais prazerosa dentre as zonas erógenas em função do prazer obtido pelo 

menino desde muito cedo com os cuidados maternos. Além disso, o desejo expressado pelo 

garoto de dormir com as garotas de quem gosta é atribuído por Freud (1909/2015) ao hábito 

de dormir com a mãe, fonte intensa de estímulos eróticos para a criança. Dessa forma, Hans 

comprova com clareza a hipótese de Freud acerca da existência de vínculos sexuais entre pais 

e filhos, bem como os conflitos com os quais a criança se confronta quando esses vínculos se 

intensificam durante o complexo de Édipo.  

Dois anos após a publicação dos “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”, Freud 

dá continuidade ao tema em seu texto de 1907, intitulado “O esclarecimento sexual das 

crianças”, no qual discorre sobre a importância e a idade ideal para que as crianças sejam 

esclarecidas acerca de questões sobre a sexualidade. Freud (1907/2015) menciona aqui os pais 

de Hans e afirma que devido à postura dos pais de não suprimir do filho uma parte importante 

de seu desenvolvimento, qual seja, a sexualidade, permitem que Hans se expresse de forma 

desinibida a respeito do tema, fazendo perguntas e expressando seus sentimentos. É 

importante ressaltar que Hans veio a desenvolver sua fobia anos mais tarde e que os exemplos 

citados por Freud (1907/2015) se referem ao material enviado pelos pais do menino, os quais 
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eram seguidores próximos de Freud e se dispunham a contribuir com informações baseadas na 

observação do desenvolvimento do filho. A respeito disso, Freud (1917/2014) afirma no texto 

“A vida sexual humana” que Hans foi a primeira criança observada diretamente (pelos pais) a 

fim de comprovar suas teses acerca das manifestações da sexualidade infantil. Sobre a 

importância de Hans como fonte de evidências da existência da vida sexual infantil, Freud 

(1909/2015) já havia afirmado anos antes, ao publicar o texto “Análise da fobia de um garoto 

de cinco anos”, que “o quadro da vida sexual infantil que surge da observação do pequeno 

Hans concorda muito bem com a descrição que esbocei nos Três ensaios, baseando-me em 

investigações psicanalíticas de adultos” (p.234). 

Ainda baseado no material proveniente da observação de crianças, Freud (1908/2015) 

apresenta no texto “Sobre as teorias sexuais infantis”, uma síntese das teorias às quais a 

criança recorre na tentativa de responder ao enigma colocado pelo surgimento dos bebês. O 

tema seria novamente abordado em uma edição posterior dos “Três ensaios”, de 1915, na qual 

a seção intitulada “A pesquisa sexual infantil” foi acrescentada. De acordo com Freud, 

nenhuma criança escapa ao interesse pelos problemas colocados pela sexualidade antes 

mesmo da puberdade, mas segundo o autor, é a chegada de um novo bebê que instiga a 

criança a se ocupar da questão acerca da origem deste recém-chegado que tanto lhe incomoda, 

na medida em que significa a perda da exclusividade nos cuidados e carinho dos pais. 

Veremos que o nascimento da irmã de Hans tem grande impacto na vida do garoto; Freud 

(1909/2015) chega inclusive a se referir a este evento como o mais importante da vida de 

Hans. O nascimento de Hanna mobiliza uma série de questões para Hans, como a rivalidade 

pela atenção e carinho dos pais – especialmente da mãe –, e o enigma sobre o surgimento dos 

bebês. 

Para Freud (1908/2015), apesar de erradas, as teorias sexuais infantis são importantes 

na medida em que permitem à criança prosseguir investigando o que é que realmente se passa 

entre os pais e que resulta no surgimento de uma nova criança. No que concerne a Hans, 

Freud (1909/2015) se refere ao pequeno como um verdadeiro pesquisador, pois suas 

comunicações dão mostras de seu empenho em entender o significado de uma série de 

eventos, como o nascimento de sua irmã, o lugar do pai em tudo isso e a atribuição do “faz-

pipi” a todos os que o cercam. A generalização da posse do pênis a todas as pessoas é a 

primeira teoria sexual infantil e tem uma série de consequências para a criança (Freud, 

1908/2015). Veremos, ao abordar a fobia de Hans, que uma das orientações de Freud ao pai 
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do menino se refere precisamente ao esclarecimento acerca da ausência do “faz-pipi” na mãe 

e nas mulheres em geral. O conteúdo da segundo teoria sexual infantil consiste da via pela 

qual o bebê deixa o corpo da mãe. Freud (1908/2015) afirma estar certo de que a teoria da 

cegonha é muito frequentemente recebida com desconfiança pela criança, pois esta já é capaz 

de associar as mudanças no corpo da mãe com o nascimento dos bebês. Mais uma vez a 

observação de Hans traz provas irrefutáveis das asserções de Freud, pois Hans dá mostras não 

somente de saber que o corpo da mãe muda durante a gravidez, como também trata de forma 

sarcástica a explicação dada pelo pai de que a cegonha havia trazido a irmãzinha (Freud, 

1909/2015). Desta maneira, diante do desconhecimento da vagina e da generalização da 

existência do pênis, a criança chega à conclusão de que o bebê só pode ser removido do corpo 

da mãe através do orifício anal, assim como as fezes, o que significaria a possibilidade de o 

pai também parir (Freud, 1908/2015). Vemos que a criança se vê às voltas, nesse momento, 

não somente com o enigma do surgimento dos bebês, mas também com a questão de qual é a 

participação do pai. Mais uma vez nos referimos a Hans, pois em mais de um momento ele 

questiona o pai acerca de sua relação com os filhos, chegando mesmo a lhe perguntar se ele 

(Hans) também pertence ao pai (Freud, 1909/2015).  

Como podemos perceber, Hans confirma as asserções de Freud com destreza ao 

demonstrar desde cedo seu interesse pelo próprio corpo, em especial por seu “faz-pipi” e em 

seguida por se comportar como um verdadeiro pesquisador buscando respostas para o enigma 

da existência do “faz-pipi” do pai e da mãe, bem como para o enigma do surgimento dos 

bebês. Além disso, ao desenvolver sua fobia de cavalos, Hans dá mostras de que se as 

crianças têm uma vida sexual, são também passíveis de conflitos psíquicos que convergem 

para a sexualidade, donde surge o sintoma como resposta. No caso de nosso pequeno fóbico 

veremos que a fobia surge precisamente em meio aos conflitos edípicos. 

 

1.3 Hans e a fobia 

 

A irrupção da fobia de Hans e o curso da análise do menino foram relatados por Freud 

(1909/2015) no texto “Análise da fobia de um garoto de cinco anos”, no qual o autor 

transcreve fielmente os diálogos entre Hans e seu pai, seguidos das impressões do pai acerca 

do caso, bem como suas próprias conclusões a respeito do que se passa com Hans. O 
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“Pequeno Hans” se tornou um caso clássico de Freud por se tratar da primeira criança a ser 

submetida ao método psicanalítico, além de contar com a peculiaridade de ter Freud não como 

analista, mas como orientador do pai na condução da análise do menino (Roudinesco & Plon, 

1998). A respeito disso, Freud (1909/2015) afirma que somente pela combinação do médico e 

do pai foi possível realizar a análise de Hans, pois de outra forma “as dificuldades técnicas de 

uma psicanálise em idade tão tenra teriam sido insuperáveis” (p.124). 

Os pais de Hans pertenciam, segundo Freud (1909/2015), a um grupo de seus mais 

fiéis seguidores, os quais haviam se disponibilizado a observar o desenvolvimento de seus 

filhos. Tais observações serviram de evidências que comprovassem as hipóteses apresentadas 

pelo autor nos “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”, conforme trabalhamos 

anteriormente, ou seja, que há nas crianças impulsos sexuais, e que estes surgem ligados à 

satisfação de necessidades básicas e aos estímulos provenientes dos cuidados dispensados à 

criança pela mãe. A partir dessa informação podemos inquirir acerca da natureza do 

relacionamento entre os pais de Hans e Freud. O tom das cartas enviadas a Freud pelo pai de 

Hans demonstram confiança, elemento fundamental para o bom andamento da análise do 

menino, sendo Freud quem delineou a forma de condução do tratamento apesar de não tê-lo 

conduzido pessoalmente. 

Se por um lado o pai foi fundamental para a realização da análise de Hans, de acordo 

com Freud (1909/2015), por outro lado sua função de analista do filho o coloca em posição de 

exercer certa influência sobre o menino. Apesar das orientações de Freud, percebemos em 

diversos momentos que a falta de experiência do pai de Hans com a psicanálise e a 

proximidade com o “paciente” o levam a induzir o discurso de Hans em uma determinada 

direção através de suas perguntas e interpretações. A respeito da sugestão possivelmente 

exercida pelo pai de Hans, Freud (1909/2015) afirma que isso não impede que o menino 

produza suas fantasias e comunique suas produções inconscientes, mantendo assim a validade 

do material apresentado pelo pai do menino. O autor afirma ainda que é precisamente a 

proximidade existente entre o pai/analista e o filho que permite a interpretação das palavras de 

Hans. 

As cartas enviadas pelo pai de Hans para Freud antecedem o surgimento da fobia do 

pequeno, visando comunicar as observações acerca do desenvolvimento do menino, 

informações consideradas importantes por Freud (1909/2015), por serem evidências de sua 

teoria sobre a sexualidade infantil. Aos olhos dos pais, Hans crescia de forma saudável e se 
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tornava cada vez mais vivaz e alegre. Segundo Freud (1909/2015), os relatos do pai mostram 

que desde cedo, antes dos três anos, Hans já demonstrava grande interesse por seu próprio 

corpo, em especial seu “faz-pipi”, como ele mesmo o nomeara, agindo como um verdadeiro 

pesquisador, usando seu próprio corpo como ponto de referência para diferenciar seres vivos 

de seres inanimados, partindo do ter ou não ter um “faz-pipi” como o seu. No entanto, a 

pesquisa empreendida pelo pequeno lhe apresenta um impasse ao se deparar com a mãe – 

teria ela um “faz-pipi” como o seu? – Hans esbarra no impasse que leva toda e qualquer 

criança a se questionar sobre a diferença anatômica entre os sexos, impasse de importância 

capital para a instauração do complexo de castração, tema que abordaremos ao longo deste 

capítulo. Onde estaria o “faz-pipi” das meninas? Será que alguém o arrancou fora? 

O grande interesse de Hans por seu pênis, demonstrado não somente pelas perguntas, 

mas também pelo hábito de tocá-lo na masturbação, fez com que a primeira ameaça de 

castração fosse proferida pela mãe quando ele tinha não mais que três anos e meio. Freud 

(1909/2015) afirma que em um primeiro momento essa ameaça não tem todo seu efeito e é 

mais tarde que, ao constatar a ausência do pênis nas meninas com quem convivia, Hans 

considera real a possibilidade de perdê-lo. É a partir desse momento que o complexo de 

castração se consolida e o recalque dá início ao seu trabalho. 

Freud (1909/2015) chama a atenção para o fato de que o comportamento de Hans não 

se resume às suas tendências auto-eróticas, sendo muito frequente o estabelecimento de 

relações amorosas com outras crianças, conforme observado pelo pai. Hans já faz aí, mesmo 

em idade tão tenra, uma “escolha objetal como nos adultos” (p.135), expressando inclusive 

elementos eróticos advindos de sua relação com os pais, como o desejo de dormir com as 

garotas de quem gosta, desejo que segundo Freud, é despertado pelo hábito de dormir com os 

pais, o qual funciona como fonte de estímulos eróticos para a criança. Vemos que todos os 

elementos presentes no desenvolvimento de Hans estão de acordo com as hipóteses de Freud 

acerca do desenvolvimento sexual das crianças, isto é, tudo caminhava bem com Hans, o 

menino crescia tendo total liberdade de se expressar e de questionar acerca de sua 

sexualidade, postura adotada pelos pais do pequeno tendo em vista o esclarecimento destes 

através da psicanálise (Freud, 1909/2015). Contudo, algo muda e o menino é acometido de 

uma angústia notável, a qual culmina em uma fobia de cavalos. 

O pai de Hans envia a Freud, no início de 1908, material referente a um suposto caso 

clínico envolvendo o filho de então três anos e nove meses; Hans havia desenvolvido um 



34 
 

distúrbio nervoso para o qual os pais não encontravam solução, o que os afligia imensamente. 

As primeiras observações dos pais de Hans revelam uma recusa do menino em sair de casa 

sem a mãe, sob pena de ter “ataques de nervos” que o levam de volta para casa. De acordo 

com Freud (1909/2015), logo no início de sua fobia Hans mostra um dos benefícios de sua 

doença, pois ela lhe permite ficar em casa junto da mãe, que é quem lhe dispensa os carinhos 

de que tanto gosta.  

O pai de Hans começa por comunicar a Freud suas próprias impressões acerca do 

distúrbio que acomete o filho. Segundo ele, “talvez uma superexcitação sexual por carinhos 

da mãe tenha preparado o terreno para isso, mas não saberia dizer qual foi a causa excitadora 

do distúrbio” (p.143). De acordo com Laplanche (1987) no texto “Problemáticas I – A 

angústia”, a associação feita pelo pai entre os carinhos excessivos da mãe e as crises de 

angústia de Hans mostra resquícios da teoria da sedução5, já abandonada por Freud nesse 

período. Além disso, o pai de Hans expressa, ainda que de forma sutil, sua insatisfação com 

os excessos da esposa nos carinhos destinados ao filho. Nas entrelinhas de sua queixa, ele 

deixa escapar também sua impotência em colocar limites na relação mãe-filho. O pai falha em 

impedir que Hans visite a mãe de manhã na cama deles e falha também em impedir que a 

esposa receba o filho. 

Freud não segue o fio das elucubrações do pai, mas procura nos eventos anteriores à 

irrupção da fobia elementos que permitam a compreensão do que a causou. O que ele 

descobre através do pai de Hans é que antes mesmo que o medo de cavalos se manifestasse a 

angústia já estava presente. Pouco tempo antes do surgimento da fobia, Hans acordou 

chorando depois de um sonho em que a mãe teria ido embora e que, portanto, ele não mais 

teria os carinhos de que tanto gostava. Houve ainda um passeio com a babá pelo parque da 

cidade, o qual foi interrompido por uma crise de choro do menino que pedia que o levassem 

de volta para casa, pois queria “‘fazer carinho’ com a mamãe” (Freud, 1909/2015, p.145). Foi 

no dia seguinte ao sair para passear, dessa vez com a mãe, que Hans manifestou pela primeira 

vez o medo de ser mordido por um cavalo. Freud (1909/2015) localiza aqui o início da fobia 

do garoto, mas insiste na importância de distinguir o início da angústia que teria se dado com 

o sonho de angústia com a mãe, ou seja, antes que o medo de ser mordido por um cavalo se 

manifestasse. 

                                                           
5 De acordo com Laplanche & Pontalis (1992), a teoria da sedução foi elaborada por Freud entre 1895 e 1897, sendo mais 

tarde abandonada. De acordo com os autores, a teoria da sedução “atribui à recordação de cenas reais de sedução o papel 

determinante na etiologia das psiconeuroses” (Vocabulário da psicanálise, p.610). 
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Outro evento marcante do período que antecede a fobia de Hans foi aquele que Freud 

(1909/2015) considerou o grande acontecimento da vida do menino, o nascimento de sua 

irmãzinha Hanna, quando ele contava com três anos e meio. O pai de Hans relata uma 

desconfiança do filho diante da história que lhe foi contada a respeito da cegonha como 

suposta responsável pela chegada da irmã, além de uma reação ciumenta com relação à Hanna 

quanto à atenção e os cuidados dispensados a ela pela mãe. 

Freud (1909/2015) considera o primeiro sonho de angústia de Hans como a expressão 

de uma intensificação dos sentimentos do menino pela mãe, fato que condiz com sua teoria 

acerca do complexo de Édipo. Para o autor, é o carinho intensificado de Hans pela mãe que se 

transforma em angústia e sucumbe ao recalque, sendo, portanto, em um primeiro momento, 

angústia sem objeto e não medo de algo. Vemos que o primeiro movimento de Freud é de 

aproximação entre a fobia de Hans e a mãe e, segundo ele, é exatamente junto da mãe em um 

de seus passeios habituais que a angústia assume um objeto – o cavalo. É importante ressaltar 

que, para Freud, a fobia de Hans tem início com um estado de angústia e não propriamente 

medo de algo. Segundo o autor, o objeto cavalo surge como depositário adequado à angústia e 

a partir daí Hans tem a possibilidade de evitá-la, ao evitar o encontro com o objeto fóbico. A 

restrição dos movimentos e da liberdade do sujeito é característica fundamental da fobia. É 

através da fuga frente aquilo que teme que o fóbico encontra meios de viver com o conflito 

psíquico que subjaz todo o trabalho de associação presente na fobia (Freud, 1909/2015). No 

entanto, esta fuga tem prejuízos para o sujeito. No caso de Hans, basta pensarmos no quanto 

as carruagens e cavalos eram comuns para termos uma ideia dos limites que a doença impôs 

não somente ao menino, mas também aos seus cuidadores. É precisamente este prejuízo que 

faz com que os pais busquem ajuda. 

As primeiras manifestações da fobia de Hans consistem da recusa de sair de casa sem 

a mãe, mas logo em seguida se intensificam e o menino se angustia ao sair de casa mesmo na 

companhia da genitora. Hans teme sair à rua e ser mordido por um cavalo, mas teme também 

que um cavalo entre em seu quarto durante a noite e o morda. O tema da mordida é, portanto, 

traço marcante na fobia do garoto. O abatimento experimentado por Hans à noite é atribuído 

por Freud (1909/2015) ao hábito de dormir com a mãe, pois, segundo o autor, ele havia 

aprendido que esse estado de ânimo geralmente lhe rendia o acolhimento da mãe em sua 

cama, mesmo diante da oposição do pai. 
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Através dos relatos do pai, Freud (1909/2015) traça, a princípio, uma associação entre 

a mãe do menino e o cavalo, devido à suposição, por parte de Hans, de que a mãe teria um 

“faz-pipi” tão grande quanto o do cavalo. Assim, Freud acredita em um primeiro momento, 

que o cavalo seria um substituto da mãe. No entanto, Hans também teme que um cavalo entre 

em seu quarto à noite e lhe morda, e é por não conseguir estabelecer uma conexão entre este 

elemento e a mãe que Freud abandona a equivalência entre mãe e cavalo (Laplanche, 1987). 

Freud (1909/2015) orienta o pai de Hans a seguir a via do esclarecimento sexual e 

comunicar ao filho que o seu medo de cavalos é na verdade uma bobagem, que o que se passa 

na realidade é que ele gosta muito de sua mãe e quer que ela o receba em sua cama. Ainda 

seguindo pela via do esclarecimento, Freud (1909/2015) sugere ao pai que diga a Hans que 

sua mãe, assim como todas as mulheres, não tem um “faz-pipi”. O que segue a comunicação 

do pai a respeito da diferença entre os sexos é um aumento das fantasias de Hans com relação 

ao tema do “faz-pipi”. Diante do questionamento do pai, Hans afirma que ele não teme todos 

os cavalos, mas somente os brancos, pois são eles que mordem quando se aponta o dedo, 

interpretado pelo pai como pênis, ou seja, para o pai há uma forte conexão entre o medo de 

cavalos e o ato da masturbação. Freud (1909/2015), porém, insiste na importância de outros 

fatores. 

Ao ir ao zoológico com o pai semanas mais tarde, Hans demonstra medo da girafa, do 

elefante e de todos os animais grandes, atitude interpretada pelo pai como medo do “faz-pipi” 

grande. Diante da interpretação do pai, Hans afirma que todos têm um “faz-pipi” e que o dele 

está grudado nele, vai crescer junto dele. O que Freud (1909/2015) percebe na fala de Hans é 

a expressão de uma transformação em desprazer de algo que até então havia sido prazeroso, a 

saber, o hábito da masturbação, o prazer em mostrar o pênis e em ter ajuda na manipulação 

deste; o autor vai ainda mais longe e afirma que o “faz-pipi” grande lembra Hans de que o seu 

ainda é muito pequeno. A resposta de Hans remete ainda, de acordo com Freud, à ameaça de 

castração proferida pela mãe tempos antes, ameaça corroborada pela confirmação dada pelo 

pai acerca da ausência do “faz-pipi” nas mulheres, a qual fortalece a possibilidade da 

castração e desperta em Hans o complexo de castração (Freud, 1909/2015). 

A fobia de Hans se desenrola em meio às suas produções fantasiosas cada vez mais 

frequentes. Uma semana após a visita ao zoológico com o pai, Hans conta que pensou – 

palavra usada pelo menino para se referir às suas fantasias – que duas girafas entraram em seu 

quarto. Segundo ele,  
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Tinha uma girafa grande e uma girafa amassada no meu quarto, e a grande gritou 

porque eu tirei dela a amassada. Então ela parou de gritar e eu sentei na girafa 

amassada. Então ela parou de gritar e eu sentei na amassada (Freud, 1909/2015, 

p.160). 

A fantasia de Hans é interpretada pelo pai como um retrato do que se passa todos os 

dias em seu quarto ao amanhecer, ou seja, mesmo diante dos “gritos” do pai, Hans é acolhido 

pela mãe, ele toma posse dela (Freud, 1909/2015). Vemos que a fantasia de Hans com relação 

às duas girafas é fortemente marcada por questões edípicas de rivalidade com o pai, e pelo 

que sabemos através do discurso do pai, é uma disputa que o pequeno vem ganhando. 

O pai solicita a Freud que receba Hans em seu consultório, o que seria o único 

encontro entre o menino e o “professor”, forma pela qual o pai de Hans se refere a Freud. 

Antes do encontro, porém, Hans comunica ao pai um novo “pensamento”, o qual segundo 

Freud (1909/2015) é a exata continuação da fantasia com as duas girafas. Hans diz ao pai que 

“pensou” que os dois estavam no zoológico e passaram debaixo da corda que impedia o 

acesso rumo aos carneiros, transgressão pela qual o guarda do zoológico os prende. Freud 

(1909/2015) afirma se tratar da continuação da fantasia das girafas em função do caráter de 

transgressão presente na história de Hans, a qual remeteria à barreira do incesto, ou seja, ao 

acesso à mãe, proibido para o filho, mas permitido ao pai. A consulta com Freud sucedeu ao 

referido diálogo entre Hans e seu pai e teve efeitos significativos para o andamento da análise 

do garoto. Ao ser questionado por Freud sobre seu medo de cavalos, Hans afirma temer uma 

coisa preta que os cavalos têm em torno da boca, afirmação que leva Freud (1909/2015) a 

estabelecer uma conexão entre o cavalo e o pai de Hans em função da barba do pai. Diante 

dessa conexão Freud decide narrar para Hans o drama edípico; ele diz ao menino que mesmo 

antes de ele nascer, Freud já sabia que um dia ele amaria tanto sua mãe que chegaria a temer 

que seu pai o castigasse por isso. A fala de Freud funcionou também como uma intervenção 

para o pai que, até então, ignorava o elemento de hostilidade presente na relação pai-filho 

(Freud, 1909/2015). 

O resultado esperado por Freud (1909/2015) após sua conversa com Hans não era o 

desaparecimento da fobia, mas pelo contrário um encorajamento desta, uma maior abertura 

para as fantasias da criança. De acordo com Freud (1909/2015), não se deve buscar a extinção 

da fobia, privando o fóbico daquilo que lhe oferece alguma proteção contra o confronto com a 

angústia. É preciso abrir caminho, pela via da psicanálise, para que se tenha acesso aos 

desejos recalcados e às fantasias através das comunicações do paciente, a fim de possibilitar a 

elaboração do sintoma. Vemos que é exatamente isso o que acontece com Hans. No período 
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subsequente à consulta com o “professor”, a fobia de Hans se desenrolou significativamente, 

sendo marcado por uma série de fantasias através das quais ele expressa não somente todo o 

seu dilema edípico, mas também o caminho para uma possível solução.  

Apesar da persistência do medo, aos poucos Hans aumenta o raio de suas atividades 

saindo para passear em frente ao prédio onde morava. Durante um desses passeios o menino 

diz ao pai que o que ele realmente teme são os cavalos grandes de carruagem, pois tem medo 

de que eles caiam quando viram bruscamente. O pai de Hans prontamente o questiona sobre a 

mordida que ele dizia tanto temer no início de sua fobia e o menino o corrige, afirmando que 

tem medo das duas coisas – de que o cavalo caia e morda. Para Freud (1909/2015), a união 

dos dois elementos – cair e morder – tem um nexo, significaria um temor de que o cavalo 

(pai) lhe morda, por causa de seu desejo de que ele (o pai) caia. Vemos, desse modo, o tema 

da castração cada vez mais constante nas comunicações de Hans.  

Ao responder as perguntas do pai, Hans mostra toda a flexibilidade do objeto de sua 

fobia. A princípio, o garoto teme ser mordido por um cavalo branco; em seguida teme os 

cavalos que têm uma “coisa” preta na boca; mais tarde, são os cavalos grandes em carruagens 

aqueles que lhe causam medo. Freud (1909/2015) afirma que os novos contornos dados ao 

objeto fóbico se devem ao fato de que não são propriamente os cavalos o que o menino teme. 

Estes, porém, se mostraram adequados à transposição da angústia antes ligada a outros 

complexos. No caso do pequeno Hans, Freud (1909/2015) acredita que o conflito consista da 

intensificação do amor pela mãe, que o leva a desejar o aniquilamento do pai como rival. 

Desejo este que não cessa de deixar um rastro de culpa no pequeno, pois além de rival o pai 

também é objeto de amor. 

O período que antecede o desaparecimento da fobia de Hans é marcado por fantasias 

consideradas por Freud (1909/2015) como fundamentais para a futura superação da angústia 

de castração do menino. Na primeira delas, Hans conta ao pai que, “estava na banheira, aí 

veio o encanador e desprendeu ela. Então ele pegou uma furadeira grande e encostou na 

minha barriga” (p.193). A segunda fantasia foi sucedida por um diálogo com o pai que 

consideramos importante reproduzir aqui,  

Hans: Veio o encanador e primeiro me tirou o bumbum com um alicate e então me 

deu outro e depois o pipi. Ele disse: Deixe eu ver o bumbum e eu tive que me virar, 

e tirou ele e depois disse: deixe eu ver o pipi. 

Pai: Ele lhe deu um faz-pipi maior e um bumbum maior. 

Hans: Sim. 

                                              Pai: Como os do papai, porque você queria ser o papai? 
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Hans: Sim, e um bigode como o seu eu também queria ter e cabelos assim [...] 

(Freud, 1909/2015, p.231, grifo do autor). 

 

De acordo com Freud (1909/2015), as duas fantasias remetem à questão da castração, mas é 

somente na última que a solução aparece para apaziguar Hans. O encanador lhe retira o pênis, 

mas somente para lhe prover de um maior e melhor, como o do pai. 

A solução encontrada por Hans para seu dilema edípico aparece de forma lúdica em 

suas brincadeiras com filhos imaginários dos quais ele é pai, sendo casado com sua mãe. No 

entanto, é o lugar dado ao pai o que chama a atenção de Freud. Sendo ele mesmo, o próprio 

Hans, casado com sua mãe, ele transforma seu pai em avô, casado com sua avó. Freud 

(1909/2015) considera satisfatória a saída encontrada por Hans para seu romance edípico, pois 

dessa forma o pai não precisa ser eliminado, pelo contrário, tem o mesmo destino que Hans – 

se casar com a tão amada mãe.  

Freud (1909/2015) atribui o surgimento da fobia de Hans ao encontro com a angústia 

que o pequeno vive ao ter seus sentimentos de carinho pela mãe intensificados e, 

consequentemente, sua rivalidade para com o pai exacerbada, o que o levaria a temer um 

castigo proveniente dele – a castração. Para o autor, é essa angústia que sucumbe ao recalque 

abrindo caminho para a fobia. Segundo Mezan (1991), no texto “Freud: a trama dos 

conceitos”, no caso do “Pequeno Hans”, não era a intenção de Freud colocar o complexo de 

Édipo em evidência, mas confirmar suas teorias sobre a sexualidade infantil. No entanto, os 

desdobramentos da análise de Hans tornaram inevitável que o romance edípico ganhasse 

destaque. 

 

1.4 A fobia e o romance edípico 

 

Freud nunca dedicou um artigo exclusivamente ao complexo de Édipo a não ser para 

falar de seu declínio. No entanto, a questão central do Édipo, qual seja, o complexo pai-filho, 

sua ambivalência e seus efeitos são pano de fundo de toda a obra de Freud, desde sua 

correspondência com Fliess até os seus últimos trabalhos voltados para a questão da cultura. 

De acordo com Mezan (1991), os elementos referentes à teoria do complexo de Édipo 

aparecem de forma fragmentada e é na fase final da obra de Freud que o tema recebe uma 

elaboração definitiva. 
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A primeira menção ao romance edípico é feita em uma carta endereçada a Fliess em 

15 de outubro de 1897, na qual Freud faz referência a um sonho seu com sua babá. Nesse 

momento, Freud ainda não se refere a um complexo de Édipo, mas a um fenômeno ocorrido 

na infância, o qual ele percebe ter caráter universal: o de se apaixonar pela mãe e hostilizar o 

pai (Freud, 1897 in Masson, 1986). Partindo de sua própria experiência em conjunto com a 

interpretação da tragédia de Sófocles, Freud afirma que: 

[...] descobri também, em meu próprio caso, o fenômeno de me apaixonar por 

mamãe e ter ciúme de papai, e agora o considero um acontecimento universal do 

início da infância. [...] Se assim for, podemos entender o poder de atração do Édipo 

Rei, a despeito de todas as objeções que a razão levanta contra a pressuposição do 

destino. [...] Cada pessoa da plateia foi, um dia, um Édipo em potencial na fantasia, 

e cada uma recua horrorizada, diante da realização de sonho ali transplantada para a 

realidade, com toda a carga de recalcamento que separa seu estado infantil do estado 

atual (Freud, 1897 in Masson, 1986, p.273). 

 

Garcia-Roza (1995) afirma, em seu texto “Narcisismo”, que essa primeira menção 

feita ao drama familiar presente no início da infância não se refere a um comportamento 

sexual, mas a um acontecimento que Freud considerou universal e que dizia respeito a 

sentimentos de amor e de ódio voltados para os pais. Freud viria a elaborar sua teoria da 

sexualidade infantil anos mais tarde, em 1905, com os “Três ensaios sobre a teoria da 

sexualidade”, conforme anteriormente discutido.  

No artigo intitulado “O romance familiar dos neuróticos”, mesmo que não se refira 

ainda ao complexo de Édipo, Freud (1909/2015b) se refere novamente à delicadeza da relação 

entre a criança e os pais, relação atravessada por uma gama de sentimentos – amor, rivalidade, 

hostilidade – e precisamente por isso, prenhe de consequências. Nas palavras de Freud, “para 

a criança pequena, os pais são inicialmente a única autoridade e a fonte de toda crença” 

(p.420), além disso, o autor afirma que ser como o pai ou a mãe “é o desejo mais intenso e de 

mais graves consequências” (p.420) na infância. Entretanto, ao longo do desenvolvimento, é 

preciso haver um descolamento da autoridade dos pais, movimento ao qual Freud 

(1909/2015b) se refere como profundamente doloroso, mas absolutamente necessário. Assim, 

no referido texto Freud volta a demarcar o caráter ambivalente da relação entre a criança e os 

pais, pois, se por um lado estes são os primeiros objetos de amor e confiança, por outro lado, é 

preciso que em certa medida haja um desprendimento, o que permite que a criança caminhe 

com o seu desenvolvimento, especialmente o desenvolvimento da sexualidade. Tendo isso em 

vista, a hostilidade aparece mais uma vez como componente inevitável das relações entre pais 

e filhos, ideia central no conflito edípico.  
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Ainda de acordo com Garcia-Roza (1995), a menção a um “complexo de Édipo” é 

feita anos depois, no artigo “Um tipo especial de escolha de objeto feita pelos homens”, no 

qual Freud (1910/2006) afirma que a escolha de objeto tem origem na fixação infantil de 

sentimentos de ternura pela mãe e é ao desejar a mãe para si que o menino passa a ver o pai 

como seu rival, como aquele que impede a realização desse desejo. 

Um ano antes, porém, em “Análise da fobia de um garoto de cinco anos” conforme 

previamente trabalhado, Freud (1909/2015) atribui a fobia de Hans à angústia vivida por ele 

ao rivalizar com o pai pelos carinhos da mãe, uma questão claramente de ordem edípica. 

Segundo Mezan (1991): 

 

[...] deste caso podemos concluir que, embora o termo “complexo de Édipo” não 

figure no texto, o conceito inicial já era empregado clinicamente por Freud. 

Chamamos de “conceito inicial” a forma dita “simples e positiva” do complexo, em 

que a criança se sente atraída pelo progenitor do sexo oposto e hostiliza o do mesmo 

sexo (p.190). 

 

 

Ainda que a intenção nesse momento não fosse colocar o Édipo em evidência (Mezan, 

1991), a rivalidade edípica com o pai se torna central na análise de Hans, pois como vimos, o 

pai, apesar de falhar em colocar limites na mãe, ocupa para o filho o lugar daquele que pode 

impedir o acesso a ela, e mais, como aquele que pode puni-lo com a castração. O pai terrível e 

temido que aparece no Édipo como aquele que interdita o incesto lembra o pai totêmico, 

aquele que tem acesso a todas as mulheres, mas impede que os filhos tenham. 

No texto “Totem e tabu”, Freud (1913/2013) serve-se do mito da horda primeva para 

pensar o início da organização social, das restrições morais e da religião. Aqui também o pai 

tem papel fundamental, pois, segundo o autor, todos estes inícios convergem ao assassinato 

do pai da horda pelos filhos. O pai funda a lei depois de morto; aquilo que ele proibia estando 

vivo, a saber, que os filhos tivessem relações com as mulheres do próprio clã, continua a ser 

respeitado mesmo despois de sua morte. De acordo com Freud (1913/2013), o assassinato do 

pai pelos filhos visava libertá-los da proibição paterna, mas o efeito foi o inverso, ao invés de 

se sentir livres para transgredir a lei do pai, os filhos se veem mais submetidos à interdição do 

que antes. A culpa sentida pelos filhos por ter matado o pai o torna mais forte do que em vida. 

É a ambivalência de sentimentos dirigidos ao pai que permite a instituição de uma lei não pela 

presença do mesmo, mas em nome dele. Se por um lado o pai da horda era um pai terrível e 

castrador, por outro lado era respeitado e admirado. Cada um dos filhos desejava tomar o seu 

lugar e, portanto, ser como ele.  
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No mito da horda primeva os filhos levam a rivalidade com o pai às últimas 

consequências, mas ainda assim se veem submetidos à lei paterna de interdição do incesto. 

Apesar de não se referir claramente ao complexo de Édipo no contexto deste texto, é possível 

perceber que Freud (1913/2013) mais uma vez indica a importância do pai como instituidor 

da lei que é fundamental não somente para o desenvolvimento da sexualidade da criança, mas 

também para a possibilidade de estabelecimento de laços. É a autoridade paterna e o interdito 

marcado por ela que levam a criança a deixar o complexo de Édipo e seguir com seu 

desenvolvimento ao se voltar para outros objetos. Além disso, esse momento marca a 

instauração do que Freud (1924/2013) nomeou Supereu, instância herdeira do complexo de 

Édipo e responsável pela internalização da autoridade paterna com a qual a criança se depara 

durante o romance edípico. 

Ao discutir acerca da origem do Supereu em “O Eu e o Isso”, Freud (1923/2013a) traz 

à baila os efeitos e a importância das identificações sucedidas em tenra infância. Para o autor, 

a primeira e mais significativa identificação é aquela que se dá com o pai. Em nota, Freud 

afirma que o termo mais apropriado seria “pais”, pois pai e mãe não são avaliados de forma 

distinta antes da constatação, pela criança, da diferença entre os sexos. No entanto, ainda em 

nota, Freud justifica sua opção em se ater apenas à identificação com o pai a fim de 

simplificar a exposição (Freud, 1923/2013a). 

Desde cedo, o menino investe a mãe como objeto de amor em função do objeto seio e 

se apodera do pai pela via da identificação. Essa identificação já carrega consigo traços de 

ambivalência, mas não se configura necessariamente como uma rivalidade. Freud 

(1923/2013a) afirma que ambas as relações estabelecidas pela criança com os pais coexistem 

até que os sentimentos do pequeno pela mãe se intensificam e o pai se torna então seu rival, 

sem o qual ele imagina que teria livre acesso ao objeto amado. É a partir desse momento que 

o complexo de Édipo tem início e a ambivalência, presente desde o início na identificação, se 

torna manifesta (Freud, 1923/2013a). 

O caso do pequeno Hans, previamente trabalhado, ilustra com clareza o início do 

complexo de Édipo e seus efeitos. O menino, desde muito cedo, valorizava imensamente os 

carinhos da mãe e o livre acesso à cama dos pais onde podia ter o contato com o corpo da mãe 

ao ser levado para adormecer entre eles. As frequentes ausências do pai tornavam a realização 

desse desejo ainda mais fácil, mas com o retorno do pai a Viena, um obstáculo se coloca entre 

o menino e a mãe, o que o leva a desejar que o pai morresse, deixando o caminho livre 
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(Mezan, 1991). A relação de Hans com o pai passa a ser marcada por intensa ambivalência, 

pois a admiração e amor pelo pai são preservados e passam a coexistir com a hostilidade e 

rivalidade. A angústia de Hans irrompe diante de tamanha ambivalência e é aí que a fobia 

surge como “saída”. 

Freud dá início a seu texto de 1924, “A dissolução do complexo de Édipo”, destacando 

a importância do complexo como “fenômeno central do período sexual da primeira infância” 

(p.204). Segundo o autor, o complexo de Édipo é simultâneo à fase fálica, fase na qual o 

genital já assumiu o papel de condutor. No entanto, trata-se aqui do genital masculino, o 

pênis, tendo em vista que o genital feminino ainda não foi descoberto nesse momento. 

A fase fálica é marcada por intenso interesse pelo genital e a masturbação funciona, de 

acordo com Freud (1924/2013), como via de descarga da excitação sexual resultante da 

relação edípica estabelecida com os pais nesta época. O interesse pelo órgão genital e a 

manipulação do mesmo é de grande importância para que as ameaças de castração e o 

consequente complexo de castração cumpram seu papel na dissolução do Édipo do menino. 

Segundo Freud (1924/2013), as ameaças de ter a parte tão valorizada pelo menino – seu pênis 

– cortada, são em geral feitas por mulheres e contribuem para a interrupção da organização 

genital fálica quando em conjunto com a constatação da ausência do pênis na menina.  

Hans ouviu as primeiras ameaças de castração quando tinha não muito mais que três 

anos. Sua mãe lhe advertia constantemente de que chamaria o Dr. A. para arrancar-lhe o “faz-

pipi” fora, caso não parasse de tocá-lo. Os relatos do pai mostram que tais ameaças não 

surtiam efeito algum sobre a atividade masturbatória do menino. É somente mais tarde, 

quando em suas diversas brincadeiras Hans nota a ausência do pênis nas meninas, que as 

ameaças antes proferidas pela mãe ganham força, pois se elas tinham “faz-pipi” e perderam, 

também ele pode vir a perder o seu (Freud, 1909/2015). 

No artigo “A organização genital infantil”, Freud (1923/2013b) afirma que o 

complexo de castração se instaura no momento em que o menino supõe que a ausência do 

pênis na menina é uma consequência do castigo da castração. A partir daí, as ameaças de 

castração que, segundo Freud (1924/2013), não têm efeito imediato sozinhas, ganham toda 

sua força. No romance edípico, portanto, a ameaça de castração traz um conflito de interesse 

narcísico para o menino; ficar com a mãe lhe custaria seu pênis, ao que ele responde dando as 

costas ao seu objeto de amor. 
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O que Freud (1924/2013) chamou de dissolução do complexo de Édipo seria, então, o 

abandono do investimento objetal dos pais por parte da criança após a ausência da satisfação 

esperada. No caso do menino, essa satisfação seria ter a mãe para si, se casar com ela e ter 

filhos. Com o declínio do Édipo, o investimento dos pais como objetos de amor é abandonado 

e substituído pela identificação; além disso, a autoridade do pai é introjetada, formando o 

Supereu. A organização genital fálica sucumbe às ameaças de castração e o desenvolvimento 

sexual entra no período de latência. 

A análise de Hans permite que Freud articule os complexos de Édipo e de castração ao 

constatar que é ao se submeter às ameaças de castração que o menino pode deixar o Édipo. É 

importante ressaltar o papel do pai na dissolução do drama edípico, pois se as ameaças são 

proferidas por mulheres, o pai é aquele que pode castrar. É em nome dele que as ameaças são 

feitas. O pai tem, portanto, papel fundamental no Édipo, pois é ele que, apesar de e por ser 

rival, pode conduzir o menino a uma saída. Para Garcia-Roza (1995), a função do pai e sua 

existência são fundamentais para se pensar uma teoria do complexo de Édipo e mesmo uma 

lei de interdição ao incesto. Segundo o autor, o complexo de Édipo aponta para um desejo, 

pois “o que o pai, enquanto agente interditor proíbe, é que o filho tenha acesso ao gozo sexual 

com a mãe” (p.26).  

Assim, é possível perceber que as elaborações sobre o complexo de Édipo partem 

primeiramente da relação entre pai e filho. Segundo Mezan (1991), os elementos do Édipo são 

todos deduzidos a partir da sexualidade masculina. Isso fica claro quando, no texto “A 

dissolução do complexo de Édipo”, Freud (1924/2013) afirma que a questão da castração 

levanta questões que até então haviam sido postas de lado, a saber, como se dá o declínio do 

Édipo na menina já que ela se reconhece castrada antes mesmo de sua entrada no complexo 

de Édipo. Freud (1924/2013) chega mesmo a afirmar que acerca do complexo de Édipo 

feminino, seu material é “obscuro e insuficiente” (p.211). Segundo ele, também a menina 

desenvolve um complexo de Édipo, um Supereu e o período de latência, entretanto, as coisas 

não se passam de forma análoga ao menino. O clitóris da garotinha é visto por ela 

inicialmente como um pênis, mas quando comparado ao do menino a faz sentir em 

desvantagem. A menina, então, se consola durante algum tempo com a expectativa de vir a ter 

um dia um pênis igual ao do menino. Em seguida, a pequena explica a falta do pênis com a 

teoria de que um dia o possuiu, mas ele lhe foi tomado, ou seja, ela se reconhece como tendo 

sido castrada (Freud, 1924/2013). Um fato marcante merece destaque: a menina não 
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generaliza sua constatação da castração a outras mulheres, mas acredita que todas as outras, 

inclusive a mãe, ainda detêm um pênis tão grande quanto o do menino. 

Assim, Freud (1924/2013) também esbarra em um impasse: se a menina já considera a 

castração um fato consumado, o que a leva a sair do Édipo rumo à fase de latência? Este 

elemento marca uma importante diferença entre menino e menina, pois, se o garoto vê na 

ameaça de castração um forte motivo para renunciar à mãe como objeto de amor, a menina 

não tem o que temer, pois já foi castrada antes mesmo de desejar o pai para si. Ela se 

reconhece castrada, sem o pênis, e é por isso que se volta para o pai como objeto de desejo e 

como aquele que pode lhe dar um equivalente ao pênis faltoso, a saber, um filho. 

Freud (1924/2013) aposta na ameaça da perda do amor como fator que leva às 

modificações na organização genital infantil da menina e também ao declínio do Édipo e 

consequente formação do Supereu. Antes desse momento, porém, é a própria aceitação da 

castração que leva a menina a se voltar para o pai como objeto amoroso, pois ela passa a 

igualar simbolicamente o pênis ao bebê, ao que seu complexo de Édipo resulta em um desejo 

de ter um filho com o pai. É a impossibilidade da realização desse desejo que leva a pequena 

amante a retirar o investimento objetal do pai.  

Algumas questões acerca do romance edípico na menina ainda permanecem obscuras, 

sabe-se que sua entrada no complexo de Édipo é impelida pela constatação da castração, mas 

o que a leva a sair ainda é uma questão obscura. O próprio Freud (1924/2013) afirma que suas 

elaborações sobre o assunto são insatisfatórias e o retomaria mais tarde a fim de melhor 

esclarecê-lo. No texto de 1925, intitulado “Algumas consequências psíquicas da diferença 

anatômica entre os sexos”, o autor avança ao explorar a fase pré-edipiana da menina. Ao fazê-

lo, ele constata que toda a questão edípica se passa de forma um pouco mais complexa para a 

menina, pois ela tem que fazer uma dupla renúncia de investimento objetal. Assim como para 

o menino, também para a menina a mãe é o primeiro objeto de amor, basta pensarmos nos 

cuidados dispensados ao bebê e na própria amamentação para compreendermos porque ela 

ocupa esse lugar desde muito cedo na vida da criança. Segundo Freud (1925/2013), o menino 

mantém o mesmo objeto durante todo o Édipo, ao contrário da menina que precisa renunciar 

ao amor da mãe para então se voltar para o pai. A constatação da falta do pênis leva a pequena 

garotinha a se sentir inferior e em desvantagem, e isso lhe desperta ciúmes, algo que Freud 

(1925/2013) chamou “inveja do pênis”. Segundo ele, “ela viu, sabe que não tem e quer ter” 

(p.291). A partir daí, a menina culpa a mãe por não tê-la equipado melhor para vir ao mundo e 
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é essa hostilidade que a faz afrouxar os laços com a mãe e se voltar ao pai como aquele que 

pode dar a ela um equivalente simbólico do pênis – um bebê. Temos aí a entrada e o ápice do 

complexo de Édipo da menina, o desejo de ter um filho com o pai. 

Sendo assim, a relação entre complexo de castração e complexo de Édipo se dá de 

forma distinta e quase oposta para os diferentes sexos. Para o menino, a mera ameaça de 

perder o tão valioso órgão genital aponta a saída, enquanto que, para a menina, é a 

constatação da castração que abre as portas de entrada. Nas palavras de Freud, “enquanto o 

complexo de Édipo do menino sucumbe ao complexo de castração, o da menina é 

possibilitado e introduzido pelo complexo de castração” (Freud, 1925/2013, p.296). A falta do 

“incentivo” dado pela ameaça de castração confere à saída do Édipo da menina uma 

característica especial. Para a menina, a saída se dá de forma lenta e seus efeitos podem 

mesmo ser sentidos ao longo da vida psíquica adulta da mulher. Freud (1925/2013) afirma 

ainda que o Supereu da mulher dificilmente será tão inexorável quanto o do menino, no qual 

idealmente ocorreria a total destruição do complexo de Édipo sem deixar qualquer vestígio de 

sua existência no inconsciente a não ser pelo Supereu. 

 

1.5 Uma articulação entre fobia, angústia e castração no ensaio “Inibição, sintoma e 

angústia” 

 

A angústia é um tema sempre presente na obra de Freud. Em nota à conferência XXV, 

intitulada “A angústia”, Strachey (2006) afirma que o tema ocupou a mente de Freud durante 

toda sua vida, e que suas concepções acerca do problema da angústia sofreram diversas 

modificações ao longo de sua obra. Destacaremos aqui o ensaio “Inibição, sintoma e 

angústia” por apresentar não somente uma articulação entre angústia, fobia e castração, mas 

por marcar a mudança de Freud em relação à função da angústia, especialmente na fobia. 

Contudo, consideramos importante sinalizar a presença marcante da fobia em meio às 

elaborações de Freud a respeito da angústia antes mesmo do ensaio supracitado.  

Segundo Laplanche (1987), há em Freud duas teorias da angústia: uma teoria 

econômica e uma funcional. Na primeira teoria a angústia é, nas palavras de Laplanche 

(1987), “a energia sexual não-elaborada à qual foi recusada a via de uma certa elaboração, e 
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que se descarrega de maneira mais ou menos anárquica” (p.42), processo que se verifica a 

propósito das neuroses atuais. Além disso, ainda na primeira teoria, a angústia é a forma sob a 

qual uma libido desligada de seu representante ideativo pelo recalque é liberada e 

descarregada, ou seja, é o mecanismo presente nas psiconeuroses (Laplanche, 1987). Quanto à 

fobia, Freud constatou, desde o início, o papel predominante da angústia. Desta maneira, as 

elaborações acerca da angústia têm efeitos sobre as concepções a respeito da fobia, é o que 

vimos anteriormente a propósito do “périplo nosográfico” das fobias na obra freudiana, 

conforme nomeia Laplanche (1987), na medida em que, ora são aproximadas do quadro das 

neuroses atuais em função da angústia que não teria origem em um conflito psíquico, ora são 

aproximadas do quadro das psiconeuroses ao se constatar que a angústia seria o resultado do 

processo de recalque.  

De acordo com Laplanche (1987), a conferência intitulada “A angústia”, de 1917, 

consiste de uma das exposições mais completas a respeito do tema e apesar de estar muito 

vinculada à primeira teoria, traz a noção que será fundamental no desenvolvimento feito por 

Freud em 1926, a saber, a noção da angústia como sinal diante de uma situação de perigo. Na 

referida conferência, Freud (1917/2014b) busca estabelecer a relação entre as neuroses e a 

irrupção da angústia e para isso se refere, quase que exclusivamente, ao exemplo da fobia, 

pois, segundo o autor, “a angústia das fobias é verdadeiramente inapelável!” (p.306). Ao 

desenvolver a noção da angústia como psiquicamente ligada e vinculada a um objeto, Freud 

(1917/2014b) se refere ao mecanismo das fobias, no qual há uma libido flutuante, 

descarregada sob a forma de angústia, pronta para se conectar a algum objeto apropriado. 

Ainda sobre esta ‘escolha’ de objeto na fobia, Freud afirma que a conexão entre o objeto 

fóbico e aquilo que é realmente temido só pode ser estabelecido por meio de uma ligação 

simbólica. Lembremos que no contexto da conferência aqui mencionada, Freud já havia 

publicado o caso do “Pequeno Hans” e, além disso, já havia conduzido a análise do “Homem 

dos Lobos”, dois casos nos quais o autor estabelece o medo presente na fobia como medo da 

castração, ou seja, Freud já havia constatado a existência de uma relação entre o objeto fóbico 

e o objeto realmente temido – o pai.  

Entretanto, Freud (1917/2014b) aqui se refere à angústia predominantemente como 

resultado do recalque, pois acredita que ao ser desligado de seu representante ideativo o afeto 

se transforma, sendo descarregado sob a forma de angústia. Ainda nas palavras do autor,  
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[...] a vicissitude imediata desse afeto é ser ele transformado em angústia, qualquer 

que seja a qualidade que, fora disso, ele exibia no curso normal dos acontecimentos. 

Essa transformação do afeto é, todavia, em grande escala a parte mais importante do 

processo de repressão (p.410). 

Como veremos logo a seguir, esta ideia – de que a angústia seja o resultado do recalque – 

sofrerá uma mudança considerável. 

A segunda teoria é apresentada no ensaio de 1926, intitulado “Inibição, sintoma e 

angústia”, no qual Freud se debruça sobre o conceito de angústia em busca da elaboração de 

sua etiologia e de sua função. Para tal, o autor faz uma verdadeira revisão da teoria das 

neuroses e retoma o mecanismo do recalque e sua relação com a angústia de forma minuciosa. 

Segundo Laplanche (1987), dentre as razões que levam Freud a essa revisão está a 

necessidade de “ressituar a angústia em relação ao processo defensivo” (p.133), isto é, em 

relação à questão já apresentada no artigo de 1915, sobre o recalque, a saber, que é preciso 

algo que motive o recalque. A angústia é então apresentada por Freud (1926/2014) como 

motor do recalque e não mais somente como consequência deste, o que a torna um 

pressuposto da formação de sintomas. Assim como em 1894 ele o fez em “As neuropsicoses 

de defesa”, aqui também Freud analisa a histeria de conversão, a neurose obsessiva e a fobia 

em suas relações com o recalque e com a angústia. A fobia de Hans, que tanto nos interessa, é 

mais uma vez trazida à baila como pano de fundo, desta vez para se pensar o papel da 

angústia e sua relação com a formação de sintomas. 

A postura edípica de Hans frente ao pai resulta em um conflito de ambivalência, pois 

amor e ódio são dirigidos para a mesma pessoa em igual intensidade. Além disso, ao desejar 

ter a mãe para si, o menino se coloca em posição de ser punido pelo pai através da castração, 

algo que, segundo Freud (1909/2015), ele teme intensamente. A angústia sentida por Hans 

não é considerada por Freud (1926/2014) como um sintoma, mas como uma reação normal 

diante do medo da punição. A substituição do pai pelo cavalo é o que marca o início da 

neurose do garoto, na qual a fobia serve o propósito de solucionar o conflito, pois evita o 

conflito da ambivalência e cessa o desenvolvimento da angústia. De acordo com Freud 

(1926/2014), “a angústia da fobia é facultativa, surge apenas quando seu objeto é alvo da 

percepção” (p.65), afinal o pai não pode ser evitado, mas o animal sim. O deslizamento do 

medo de ser castrado pelo pai para o medo de ser mordido por um animal é considerado por 

Freud como uma formação secundária, como resultado de um recalque malogrado, mas o que 

desencadeia o recalque na fobia é a questão chave da discussão proposta por Freud acerca da 

angústia. Segundo ele: 
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[...] o afeto da angústia, que constitui a essência da fobia, não vem dos investimentos 

libidinais dos impulsos reprimidos, mas da instância repressora mesma; a angústia 

da fobia de animal é o medo da castração inalterado, ou seja, um medo realista, 

angústia ante um perigo propriamente ameaçador ou considerado real. Aqui é a 

angústia que gera a repressão, e não, como julguei anteriormente, a repressão que 

gera a angústia (Freud, 1926/2014, p.43).  

A angústia passa a ser compreendida como angústia de castração, ou seja, como 

reação frente ao medo da punição que pode advir do pai durante o complexo de Édipo, 

quando este se dá conta de que o filho deseja a mãe para si. Retomemos Hans mais uma vez. 

Os sentimentos de hostilidade e ternura dirigidos ao pai, bem como os desejos sexuais pela 

mãe são atingidos pelo recalque, mas não são a causa deste. O que é sentido pelo garoto como 

perigo, segundo Freud (1926/2014), é a punição que pode receber do pai por desejar a mãe e 

por desejá-lo fora de cena. É a própria castração que é sentida como perigo externo na fobia, o 

que leva à irrupção da angústia e consequentemente ao recalque que desloca e distorce o 

medo da castração que por sua vez surge como medo de um animal. Segundo Freud 

(1926/2014), a destruição do complexo de Édipo é o ponto de partida de todas as neuroses e a 

castração é o motor de oposição do Eu em todas elas. No entanto, somente na fobia o medo da 

castração aparece tão escancarado.  

Ao evocar a fobia como paradigma para se pensar a formação do sintoma em sua 

relação com a angústia, Freud faz referência a outro caso de fobia infantil, o “Homem dos 

Lobos”. A aproximação entre este e o caso do “Pequeno Hans” se dá pelo fato de que em 

ambos o motor do recalque é a angústia de castração. Nas palavras de Freud (1926/2014),  

[...] acreditamos conhecer o móvel da repressão nos dois casos, e vemos seu papel 

confirmado pelo curso que toma o desenvolvimento das duas crianças. É o mesmo 

nos dois casos, o medo de uma castração ameaçada. É por medo da castração que o 

pequeno Hans abandona a agressividade para com o pai; seu medo de que um cavalo 

o morda pode ser entendido, de maneira não forçada, como medo de um cavalo 

morder-lhe o genital, de castrá-lo. Mas por medo da castração também o pequeno 

russo renuncia ao desejo de ser amado pelo pai como objeto sexual, pois 

compreendeu que tal relação teria por pressuposto que ele sacrifique seu genital, 

aquilo que o diferencia das mulheres (p.42). 

 

Desta maneira, a fobia assume, com Freud, a importante função de cessar o desenvolvimento 

da angústia, permitindo um recorte, uma forma de se evitar o encontro com a angústia. É a 

resposta encontrada pela criança diante de uma situação insustentável, a saber, a possibilidade 

da castração.  

De acordo com Freud, as fobias infantis de animais convergem para o complexo da 

castração e, portanto, para a experiência do complexo de Édipo, o que dá ao pai papel 
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importante, posto que é ele que detém o poder de interditar a criança em seu desejo incestuoso 

e de levá-la a dar uma saída ao seu processo edípico. Entretanto, há mais o que se perguntar 

acerca do papel do pai e também da mãe ao longo do romance edípico e dos efeitos que isso 

tem para a criança. Vimos anteriormente, ao trabalharmos o caso do pequeno Hans, que a 

leitura de Freud acerca da fobia do menino aponta sempre para o medo do pai. Lacan retoma a 

fobia de Hans em seus seminários “A relação de objeto” e “As formações do inconsciente”, 

de 1957 e 1958, respectivamente, e dá um passo adiante ao se voltar para as funções do pai 

como interditor do incesto e como possibilitador da saída do Édipo, mas também para o lugar 

da mãe como veiculadora da lei paterna. Esta é a discussão que norteará o capítulo seguinte, 

no qual discutiremos as elaborações de Lacan acerca da fobia em articulação com a castração 

e em que estas elaborações constituem um avanço para a clínica com crianças e para a questão 

da fobia infantil na clínica.  
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2. A NOÇÃO DE FOBIA EM ARTICULAÇÃO COM A CASTRAÇÃO EM LACAN: 

DO SEMINÁRIO “A RELAÇÃO DE OBJETO” AO SEMINÁRIO “AS FORMAÇÕES 

DO INCONSCIENTE” 

 

A fobia infantil é abordada por Freud, conforme trabalhado no capítulo anterior, como 

resposta frente à angústia de castração e, portanto, entrelaçada às vivências da criança no 

romance edípico. Ao revisitar a análise do “Pequeno Hans” através do relato que Freud faz do 

caso, Lacan revitaliza elementos discutidos por Freud, como o complexo de Édipo e a 

castração, mas avança ao elaborar questões deixadas em suspenso, a saber, as funções do pai e 

da mãe no Édipo e as relações entre mãe-criança em articulação com o falo na fase pré-

edipiana. Ao considerar a fobia como uma resposta frente a angústia de castração, Freud 

reconhece no sintoma fóbico uma saída utilizada pela criança diante de uma determinada 

condição presente no Édipo, isto é, o medo da castração que pode advir do pai. Essa discussão 

avança com Lacan a partir do momento em que a mãe também é colocada em evidência não 

somente no Édipo, mas na fase que o antecede – a fase pré-edipiana – na qual as condições 

para o Édipo são delineadas. Dessa forma, consideramos fundamental a retomada das 

contribuições de Lacan ao tema da fobia tendo em vista a questão aqui proposta, qual seja, de 

que a fobia seja um suporte da castração, uma resposta a algo que vai mal durante o romance 

edípico; questão que demanda uma discussão acerca da função dos pais e dos efeitos que os 

lugares por eles ocupados têm para a criança.  

A fobia e as condições manifestadas no complexo de Édipo são abordadas por Lacan 

nos Seminários IV e V, intitulados “A relação de objeto” e “As formações do inconsciente”, 

textos de 1956-57 e 1957-58, respectivamente. Nesse momento do ensino de Lacan, a noção 

de castração tem destaque e é a partir da releitura do caso do pequeno Hans que a fobia será 

retomada em articulação com a castração e pensada em sua relação com as funções dos pais 

no romance edípico. Dessa forma, ainda que Lacan volte a se referir à fobia em outros 

momentos de seu ensino, o recorte aqui proposto – de que os Seminários IV e V sejam os 

principais textos em torno dos quais este capítulo se orientará – se justifica por ser um 

momento do ensino de Lacan no qual a fobia é pensada em sua relação com a castração, como 

uma resposta diante de algo que surge da dinâmica familiar.  
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Lacan dedica grande parte de seu Seminário IV ao “Pequeno Hans”, revisitando o 

texto freudiano, mas se detendo, em especial, nas relações que o menino estabelece com os 

pais e nas condições que levam à irrupção de sua fobia. Sobre o pano de fundo da fobia de 

Hans Lacan elabora a noção de metáfora paterna (Miller, 1995), além de revitalizar a noção 

de castração – a qual ele considera pouco explorada pelos psicanalistas pós-freudianos. 

Assim, a partir da noção freudiana de objeto perdido, Lacan (1956-57/1995) aborda a relação 

de objeto – tema considerado por ele como central na prática e na teoria psicanalítica. Para o 

autor, Freud deixa uma valiosa contribuição ao afirmar que a ideia de um objeto harmônico 

não condiz com a realidade, tratando-se sempre de um objeto redescoberto em meio à busca 

pelo objeto perdido (e nunca reencontrado). É a partir das referências freudianas, fazendo 

referência à análise de Hans, que Lacan segue levantando questões acerca das relações que o 

sujeito estabelece com esse objeto perdido, bem como as formas pelas quais ele pode faltar, 

elementos fundamentais para se pensar a relação mãe-criança na fase que antecede o Édipo – 

tema central no referido seminário e que será discutido ao longo do presente capítulo.  

Ao pensar a função do objeto em psicanálise, Lacan (1956-57/1995) afirma que é de 

um objeto colocado sobre um fundo de angústia que se trata, “instrumento para mascarar, 

enfeitar o fundo fundamental de angústia que caracteriza, nas diferentes etapas do 

desenvolvimento do sujeito, sua relação com o mundo” (p.21). A fim de ilustrar sua 

colocação, ele recorre ao exemplo da fobia, afirmando que a concepção freudiana já aponta 

para a função do objeto fóbico enquanto instrumento que mascara a angústia ao demarcar a 

inexistência de uma relação direta entre o objeto fóbico e o medo – o que se encontra na fobia 

é precisamente uma considerável distância entre estes. O objeto na fobia, portanto, nada mais 

é do que “uma sentinela avançada, contra um medo instituído” (Lacan, 1956-57/1995, p.21), 

encerrando o sujeito fóbico em uma espécie de fortaleza que o protege de seus medos. 

Veremos que, ao abordar a questão da relação de objeto, Lacan se debruça sobre uma 

relação considerada por ele como fundamental na constituição da criança, especialmente por 

ser o primeiro modelo de relação ao qual a criança tem acesso, isto é, a relação mãe-filho, na 

qual o falo é imprescindível enquanto elemento mediador. No Seminário “As formações do 

inconsciente”, Lacan (1957-58/1999) se refere ao Édipo em três tempos nos quais a criança é 

confrontada com as diferentes formas de falta do objeto – frustração, privação e castração – 

tempos mais lógicos do que cronológicos, onde o pai é imprescindível enquanto aquele que 

auxilia a criança na construção de uma significação da falta e na consequente resolução de sua 
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relação com a mãe. As ideias aqui brevemente apresentadas serão centrais no presente 

capítulo e se configuram, a nosso ver, como as principais contribuições de Lacan ao tema da 

fobia, a saber, a fase pré-edípica e os efeitos da relação aí predominante (mãe-criança-falo), as 

funções do pai e especialmente a noção de metáfora paterna, que nos permitirá lançar luz 

sobre a questão provocadora desta pesquisa: a que condições presentes no Édipo a fobia vem 

responder? 

 

2.1 A significação do falo em Lacan: significante da falta 

 

De acordo com Laplanche e Pontalis (1992), o termo falo remete, em psicanálise, à 

função simbólica desempenhada pelo pênis na dialética intra e intersubjetiva, enquanto o 

termo pênis remete ao órgão em si. É importante ressaltar que apesar de esta ser uma ideia já 

implícita na obra de Freud, tal noção é fruto da sistematização feita por Lacan a partir das 

referências freudianas. Para Lacan (1956-57/1995), é impossível compreender a noção de 

relação de objeto sem a introdução do falo como elemento mediador. Consideramos, portanto, 

essencial uma breve retomada da noção de falo, pois com Lacan ele ganha lugar de destaque 

no romance edípico, tema central na questão aqui apresentada. 

O falo, Lacan (1958/1998) afirma no texto “A significação do falo”, deve ser 

esclarecido por sua função: na doutrina freudiana o falo não é uma fantasia, um objeto bom ou 

mau e tampouco o órgão genital (pênis ou clitóris), mas sim um significante6. Esta noção não 

é de fácil apreensão no texto freudiano, sendo fruto de uma leitura muito própria de Lacan, na 

medida em que o termo ‘falo’ não aparece com Freud a não ser como atributo – fase fálica, 

mãe fálica, organização fálica (Dor, 1991). A menção mais explícita de Freud à problemática 

fálica está no texto “A organização genital infantil”, no qual o falo é claramente articulado à 

castração (Dor, 1991). Remetemo-nos aqui ao texto freudiano mencionado por Dor, no qual 

Freud afirma que,  

[...] a principal característica dessa “organização genital infantil” constitui, ao 

mesmo tempo, o que a diferencia da definitiva organização genital dos adultos. 

                                                           
6 Significante: Termo retomado por Lacan a partir da linguística, o qual tem lugar central em seu sistema de 

pensamento. Em psicanálise é o elemento significativo do discurso que determina os atos, as palavras e o 

destino do sujeito, à sua revelia e à maneira de uma nomeação simbólica (Roudinesco & Plon, 1998, p.722). 
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Consiste no fato de que, para ambos os sexos, apenas um genital, o masculino, entra 

em consideração. Não há, portanto, uma primazia do genital, mas uma primazia do 

falo (Freud, 1923, p.171, grifo do autor). 

 

Ao reconhecer o papel essencial desempenhado por somente um órgão sexual em um 

dado momento do desenvolvimento sexual infantil, Freud deixa implícito não se tratar da 

realidade anatômica do órgão, mas sim dos efeitos subjetivos que essa falta (do órgão) tem 

para o sujeito (Dor, 1991). Vemos que já em Freud a discussão se dá em torno da falta e do 

que ela suscita para o sujeito, isto é, a promoção de um objeto imaginário – o objeto fálico 

(Dor, 1991). Diante do real da diferença anatômica, aquilo que a criança supõe faltar coloca 

para ela um impasse: isso que falta, por que falta? E mais, o que significa que isso falte? 

Assim, a questão já não se trata da presença ou ausência do pênis, mas de um objeto 

imaginário, cuja presença ou falta tem consequências subjetivas. 

Para Dor (1991), é a partir destas referências, buscadas e encontradas por Lacan na 

obra de Freud, que a problemática fálica se tornará central no ensino de Lacan. Dor afirma 

que, 

[...] precisamente, com Lacan, o falo será instituído como significante primordial do 

desejo na triangulação edipiana. O processo do complexo de Édipo se dará, então, 

em torno da localização respectiva do lugar do falo no desejo da mãe, da criança, e 

do pai, no curso de uma dialética que se desenvolverá sob a forma do “ser” e do 

“ter” (1991, p.76). 

Ainda de acordo com Dor, a resolução da situação edípica se dará, em Lacan, através 

da metáfora paterna, ou seja, da intervenção do pai enquanto aquele que auxilia a criança na 

significação fálica, permitindo-a deslizar do lugar de identificação ao falo, isto é, do ‘ser o 

falo’, para o lugar daquele que pode supostamente vir a ter o falo, seja para o menino que um 

dia será pai, ou para a menina, que um dia buscará o objeto fálico junto a um homem. 

Dessa forma, a noção de falo aparece entrelaçada à castração desde Freud, mas ganha 

contornos mais precisos com Lacan. No texto “O falo e a função fálica”, Fink (1998) afirma 

que o falo desempenha o notável papel de significante do desejo e consequentemente o papel 

de significante da falta, na medida em que o desejo está sempre articulado à falta. Para Lacan 

(1956-57/1995), um dos pontos essenciais da experiência analítica é a noção da falta de 

objeto, sendo esta a mola da relação do sujeito com o mundo. Para ele, “a relação central de 

objeto, aquela que é dinamicamente criadora, é a da falta” (p.51). A castração aparece nesse 

momento do ensino de Lacan como tema fundamental em torno do qual suas elaborações 
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serão construídas. Segundo Roudinesco e Plon (1998), o tema da castração é amplamente 

tratado por Lacan no seminário IV a partir da releitura do caso Hans e é tendo em vista a 

noção de objeto e os diferentes registros – real, simbólico e imaginário – que ele faz a 

distinção entre as formas de falta de objeto: frustração, privação e castração.  

É através da retomada desta tríade e fazendo referência à análise do pequeno Hans que 

Lacan se debruça sobre o processo de simbolização do qual o Édipo consiste. No texto 

“Lacan, o grande freudiano”, Jorge e Ferreira (2005) afirmam que ao revisitar as noções 

freudianas de complexo de Édipo e castração, Lacan procura pensar as funções do pai no 

processo de simbolização, processo este que se dá em três tempos, todos marcados pela falta 

de objeto. Veremos no decorrer da discussão apresentada neste capítulo a importância da 

leitura empreendida por Lacan acerca do Édipo precisamente por compreender não somente a 

questão da rivalidade com o pai, mas também o período que o antecede, aquele caracterizado 

pela relação predominante entre mãe e criança em articulação com o falo. Temos, desse 

modo, duas grandes contribuições de Lacan à clínica com crianças e à questão da fobia, a 

saber, os efeitos da relação mãe-criança na fase pré-edípica e o processo da metáfora paterna. 

Pensar as condições manifestadas no romance edípico a partir das contribuições de Lacan 

pressupõe, portanto, pensar nas formas de falta de objeto com as quais a criança se depara e o 

que cada uma significa no percurso que leva à saída do Édipo. Além disso, cabe retomarmos 

aqui uma questão fundamental à nossa pesquisa: o que resulta da falha de uma dessas 

operações? Veremos com Lacan, que no caso de Hans a fobia surge como resultado diante da 

falha do pai real em intervir como agente da castração. Tendo isso em vista, detenhamo-nos 

um pouco na distinção entre as três formas da falta de objeto.  

Segundo Lacan (1956-57/1995), a castração está presente em toda a obra de Freud, 

mas entre os psicanalistas pós-freudianos ainda é uma noção pouco explorada. Fala-se muito 

em frustração e pouco de castração (Lacan, 1956-57/1995). A frustração se refere a algo 

desejado – independentemente da possibilidade de satisfação – e não obtido; trata-se, segundo 

Lacan (1956-57/1995), do domínio da reivindicação, das exigências desenfreadas e sem lei, 

cujo objeto é real, pois “é sempre de um objeto real que sente falta a criança” (p.37). O autor 

aponta a frustração como centro da relação mãe-filho, pois, segundo ele, é a mãe a 

responsável por apresentar à criança suas primeiras frustrações e ajudá-la a distinguir a 

realidade da ilusão. Dessa forma, sendo o centro da relação mãe-filho a frustração se refere à 

primeira idade da vida, à fase pré-edipiana, preparando, assim, o terreno no qual as questões 
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edípicas se desenrolarão (Lacan, 1956-57/1995). Para Jorge e Ferreira (2005), Lacan define a 

frustração em seu seminário IV como o momento em que o seio da mãe se desloca do real ao 

simbólico, assumindo o valor de um dom, isto é, a oferta ou recusa do seio já não se resume 

somente à presença ou falta de alimento, mas também remete a um signo de amor ou desamor 

materno. Essa noção é de grande valia para a questão aqui proposta, pois é nesse momento, 

por ser aquela que pode frustrar a criança, que a mãe aparece para ela como onipotente, sendo 

capaz de acolhê-la ou devorá-la.  

A castração, por sua vez, consiste de uma dívida simbólica, já que não se trata de uma 

castração real, cujo objeto seria o pênis, mas de um objeto imaginário – o falo. De acordo com 

Lacan (1956-57/1995), já em Freud a castração está essencialmente ligada a uma ordem 

simbólica, pois é articulada à noção de lei primordial e colocada no centro da questão edípica, 

sendo condição para o declínio do complexo de Édipo e o ponto de partida das neuroses, 

quando malsucedida. Para Roudinesco e Plon (1998), é a partir da noção do falo como objeto 

simbólico em torno do qual gira a ameaça de castração que Lacan pôde estabelecer a 

inexistência da diferença entre menino e menina no que concerne o Édipo. Em um primeiro 

momento, tanto o menino quanto a menina ocupam o lugar de suposto-ser o objeto do desejo 

da mãe, ou seja, ambos se identificam ao falo, posição da qual precisam ser desalojados pela 

intervenção do pai, ideia que será melhor explorada no item intitulado “A mãe lacaniana – 

fera devoradora”.  

Na privação, diferentemente da frustração e da castração, trata-se de uma falta real de 

um objeto simbólico, é uma falta que está fora do sujeito e por isso pressupõe que o simbólico 

já esteja situado (Lacan, 1956-57/1995). Por um lado, a mãe é privada da criança enquanto 

objeto fálico, por outro a criança é privada da mãe como objeto amoroso.  Em ambos os casos 

é o pai quem demarca a impossibilidade do acesso da mãe à criança e vice-versa. Além disso, 

é preciso que a criança se confronte com a privação do falo, isto é, a mãe não o tem, ela 

própria também não, e tampouco o pai. É nesse sentido que Jorge e Ferreira (2005) afirmam 

que a noção de privação corresponde ao que Freud denominou dissolução do Édipo, momento 

no qual se dá a escolha do sexo pela via da identificação: o menino se identifica ao pai para 

então ter acesso à virilidade, e a menina se dá conta de onde deve buscar aquilo do qual ela é 

desprovida e por qual via, a saber, pela via da feminilidade.  

Como vimos, Lacan pensa, no seminário IV, o tema da relação de objeto a partir das 

operações pelas quais se colocam a falta de objeto. Já no seminário V, Lacan (1957-58/1999) 
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se refere ao Édipo em três tempos, momentos fundamentais no desenrolar da questão edípica, 

desde a fase que antecede o complexo até aquela que seria uma resolução interessante para o 

mesmo, isto é, a introdução de uma ordem simbólica que regule as relações da criança, 

deslocando-a do domínio da mãe e instaurando a falta, o que consequentemente inaugura para 

a criança a condição de sujeito desejante. 

O primeiro tempo compreende a fase pré-edipiana, na qual a relação entre mãe-

criança, mediada pelo falo, reina sem a intervenção paterna. É a fase na qual a criança se 

engaja na tentativa de se fazer de objeto capaz de satisfazer a mãe. Em seguida, no segundo 

tempo, o pai aparece como aquele para quem a mãe se volta, demarcando o caráter não-todo 

da mãe, ou seja, a criança não basta para satisfazê-la, ela deseja algo para além do que a 

criança pode oferecer. O segundo tempo é fundamental para que o terceiro tempo se 

estabeleça, pois é no último momento do Édipo que o pai se consolida não somente como 

aquele junto de quem a mãe deseja o falo, mas como aquele que supostamente pode dá-lo à 

criança (Lacan, 1957-58/1999). 

Ao abordar os três tempos do romance edípico, Lacan (1957-58/1999) se detém na 

função do pai como aquele que interdita a criança e a mãe, mas também e principalmente, 

como aquele que pode permitir e autorizar o sujeito a tomar posse do falo mais tarde. Miller 

(1999) afirma, no texto “Perspectivas do seminário 5 de Lacan”, que o que brilha nesse 

seminário não é a interdição, mas a permissão em relação ao futuro, permissão que só pode 

ser dada em boas condições, mediante o bom andamento do romance edípico, no qual mãe e 

pai precisam cumprir determinadas funções. O caso do pequeno Hans serve como pano de 

fundo para a discussão destas funções exatamente por ser um cenário em que algo falta no 

momento mais fecundo do romance edípico, isto é, o momento em que se espera que o pai 

intervenha como aquele que tem e que, portanto, pode conceder o direito ao falo. Para Lacan, 

diante disso que não acontece conforme o esperado, Hans “faz” uma fobia que lhe serve de 

suporte para sair do Édipo. 

 

2.2 A fobia do “Pequeno Hans” sob a ótica de Lacan 

 

“O pequeno Hans, a partir dos quatro anos e meio, faz o que se chama uma fobia” 

(Lacan, 1956-57, p.227). Destacamos aqui o termo “faz”, utilizado por Lacan, pois aponta 
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para o papel ativo do sujeito na construção de seu sintoma, ainda que em tenra idade. Como 

discutido no primeiro capítulo, Freud não se aprofunda na análise do contexto familiar no qual 

Hans está inserido, concentrando-se nas questões de ordem edípica – o amor de Hans pela 

mãe, a consequente rivalidade com o pai e o medo de ser punido pelo mesmo. Lacan, por sua 

vez, considera a fobia do menino em estreita ligação com a dinâmica de seus pais, articulação 

que consideramos de grande valia por se aproximar da questão aqui levantada: quais 

condições manifestadas no Édipo podem levar à irrupção da fobia como resposta. 

De acordo com Lacan (1956-57/1995), a fobia de Hans irrompe, para a surpresa de 

todos, mesmo se tratando de um garotinho que nunca é frustrado de qualquer coisa. Sua mãe 

lhe permite tudo, inclusive ser o terceiro na cama dos pais todas as manhãs. O pai de Hans é 

um pai presente e bondoso, tanto que Hans não vê motivos para temer qualquer tratamento 

abusivo como o da castração. 

A fase pré-fóbica de Hans é marcada por um intenso interesse e fantasias sobre a 

presença do falo na mãe, no pai, nos animais, etc., ou seja, o mundo do menino é organizado 

em torno do falo (Lacan, 1956-57/1995). O interesse de Hans por seu pênis também é 

marcante na fase que antecede a irrupção da fobia, sendo frequente a masturbação e as 

ameaças de castração decorrentes da constatação de tal atividade. Lacan (1956-57/1995) 

ressalta, entretanto, que mesmo diante das diversas ameaças Hans segue com suas atividades 

masturbatórias, o que leva o autor a afirmar que a crise da qual resulta a fobia de cavalos não 

surge em função da inibição, mas de algo de outra ordem. Para Lacan, o primeiro confronto 

com o crescimento, isto é, as primeiras ereções, a agitação de um pênis que passa a ser real, 

abala Hans na posição até então ocupada por ele – o jogo de engodo com a mãe, no qual a 

criança brinca de tapeá-la ao se oferecer como portadora ou mesmo como identificada ao 

objeto de desejo da mãe, a saber, o falo. Segundo Lacan (1956-57/1995), no momento em que 

o pênis de Hans se torna real e se agita, aquilo que para ele até então tinha sido o paraíso se 

torna uma armadilha.  

Allouch (1995) afirma, no texto “O pas-de-barre fóbico”, que as manifestações do faz-

pipi de Hans inauguram a crise que a angústia vem sinalizar, pouco antes da irrupção da fobia, 

crise que surge não tanto em função da fala da mãe que se refere ao pênis do filho como uma 

porcaria, mas devido ao fato de que essa rejeição sinaliza ao menino não haver lugar para o 

seu faz-pipi e suas manifestações no universo materno, no qual, “o jogo com o objeto do 

desejo materno [...] só oferecia à criança a possibilidade de se identificar com esse falo 
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imaginário materno” (p.78). Ainda de acordo com o autor, a identificação ao objeto do desejo 

da mãe impõe que a criança seja capturada por inteiro, e “um inteiro não tem apêndice” 

(Allouch, 1995, p.78), o que demarca para o menino a inadequação de seu pênis então tornado 

real, no paraíso de engodo no qual ele acreditava ser para a mãe tudo o que ela queria. A esse 

fato soma-se o nascimento de sua irmãzinha Hanna, o qual vem enfatizar a insuficiência de 

Hans em satisfazer a mãe (Allouch, 1995). É precisamente a constatação dessa inadequação 

que, segundo Allouch, inaugura a crise diante da qual a fobia aparece como o princípio de 

uma solução.  

Para Lacan (1956-57/1995), a fobia constitui um modo de solução do problema 

introduzido pela relação entre mãe e criança – o problema de se perceber sujeita ao desejo 

caprichoso e desgovernado da mãe que busca algo que lhe satisfaça. É um apelo ao pai por 

uma intervenção que organize o mundo simbólico da criança, um pedido de socorro quando a 

criança se vê diante de uma mãe que aparentemente é toda poderosa. A saída do jogo de 

engodo jogado entre mãe-filho na fase pré-edipiana se dá pelo complexo de castração, no qual 

a intervenção do pai é fundamental para a introdução de uma lei simbólica que coloque ordem 

nas coisas, tirando assim o assunto das mãos da criança (Lacan, 1956-57/1995). É preciso que 

o pai apareça aqui como um rival do qual a criança não pode ganhar, sendo necessário aceitar 

perder para ganhar, ou seja, é preciso que a criança aceite a interdição paterna para ter acesso 

à lei simbólica que articulará o desenvolvimento de sua sexualidade. Segundo Lacan (1956-

57/1995), isso não acontece para Hans; ao contrário, o que ocorre é uma regressão ao 

momento em que a criança não basta ao tentar ser tudo o que a mãe quer, podendo então ser 

por ela devorada. Diante desse cenário assustador, a fobia surge como tentativa de dar um 

mínimo de sustentação ao mundo da criança, mundo que ela sente poder se desfazer a 

qualquer momento diante da potência materna. 

Assim, Lacan considera a fobia em íntima relação com o problema colocado para a 

criança ao ter sua relação com a mãe abalada na fase pré-edipiana. Ao se perceber insuficiente 

para satisfazer o desejo materno, a criança se sente ameaçada pela possibilidade de ser 

devorada por essa mãe insatisfeita. Para Lacan,  

O que está em jogo a cada vez que lidamos com o aparecimento da fobia, [...] trata-

se daquilo que, por um viés qualquer, vem se revelar à criança como a privação 

fundamental com que é marcada a imagem da mãe. Esta privação é intolerável, já 

que, afinal de contas, é dela que depende o fato da criança aparecer, ela mesma, 

ameaçada da privação suprema, isto é, de não poder de jeito nenhum satisfazer a 

mãe. E é a esta privação que o pai deve trazer alguma coisa. [...] o que ela não tem, 
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essa aí, que ele o dê a ela: meu Deus, que ele o faça! (Lacan, 1956-57/1995, p.329, 

grifo do autor). 

É preciso que o pai compareça diante desse apelo como aquele que supostamente detém o que 

a mãe quer, permitindo que a criança se desloque desse lugar de equivalente (insuficiente) do 

falo. Todavia, quando o pai falha em intervir junto à mãe, a fobia aparece como forma de 

asseguração do mundo da criança, é o que o caso de Hans vem ilustrar. À vista disso, é 

preciso ressaltar a importância da mãe como personagem do romance edípico. É o passo que 

Lacan dá ao se propor a pensar a questão da mulher enquanto mãe – para que o pai intervenha 

com um elemento simbólico, é preciso que a mãe se volte para ele como objeto de desejo, 

somente assim ela pode passar de fera devoradora à mãe que também é mulher desejante 

(Miller, 2014). 

 

2.2.1 A mãe lacaniana – fera devoradora 

 

 Ao se debruçar sobre a fase pré-edipiana, na qual a relação mãe-criança se dá de 

forma quase que imperturbada pela intervenção paterna, Lacan sinaliza a importância de se 

pensar no Outro materno e nos efeitos que esse tem para a criança. Além disso, trata-se, no 

seminário “A relação de objeto”, de pensar a mãe enquanto mulher e pensar a maternidade 

como uma das respostas possíveis frente à falta fálica. Nesse contexto, a criança se torna um 

equivalente do falo, o que justifica a referência à mãe como fera insaciável em busca de algo 

para devorar a fim de tamponar sua falta (Miller, 1995). Ainda de acordo com Miller, a mãe é 

o personagem central do seminário IV, segundo ele, 

[...] há uma mãe lacaniana, ainda que pareça mais famoso o pai lacaniano, sob seu 

nome de Nome-do-Pai. É um preconceito pensar que Lacan não disse nada da mãe, e 

que o lacanismo seria restabelecer, em sua dignidade, a função do pai. O Seminário 

IV de Lacan é, essencialmente, uma teoria da mãe (Miller, 1995, p.62). 

A mãe se torna o personagem central na medida em que Lacan trata das consequências 

clínicas da sexualidade feminina para o sujeito. Trata-se, na clínica, de verificar como a 

criança se insere na relação da mãe com a própria falta fálica, como ela responde diante da 

constatação de não ser suficiente para satisfazer a mãe (Miller, 1995). Vemos, no caso de 

Hans, sua fobia surgir como uma resposta e uma forma de asseguração da criança diante da 

constatação de não ser tudo o que a mãe quer. 
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O interesse de Lacan pela fase pré-edipiana é despertado pela prática clínica, na 

medida em que todo um campo da patologia que chega aos consultórios o leva a indagar sobre 

o papel do campo pré-edipiano na irrupção de determinadas afecções psíquicas (Lacan, 1957-

58/1999). Aqui Lacan se referia a princípio à psicose e à perversão, mas sua indagação se 

estende também à neurose, ou seja, à função que a relação mãe-filho – predominante na fase 

pré-edipiana – tem na constituição do sujeito e que pode levar também à irrupção de uma 

neurose.  

De acordo com Lacan (1957-58/1999), Freud já havia se mostrado atento à 

importância do que se passa no campo pré-edipiano em seus “Três ensaios”, sem, no entanto, 

se aprofundar na elaboração do mesmo. Ao retornar ao referido texto, vemos que Freud 

(1905/2016) aborda toda a gama de atividades e descobertas sexuais infantis que ocorrem 

antes mesmo da entrada no Édipo, indicando a importância da mãe nesse momento, já que a 

principal fonte de prazer da criança são os cuidados maternos (rituais de limpeza, o ato de 

sugar o peito ao mamar, etc.). Assim, a criança descobre, na pele, que a relação com a mãe 

pode lhe trazer grande prazer, o que consequentemente coloca a mãe em evidência como o 

primeiro objeto de amor e de satisfação da criança, deixando o pai de fora dessa relação que 

permanece predominante até o início do complexo de Édipo.  

O que Lacan constata, a nosso ver, é que apesar de se mostrar atento à importância do 

que se passa no campo pré-edipiano, Freud não se aventura na discussão em torno da relação 

mãe-criança propriamente dita. Para Lacan, isso se dá porque o ponto de referência de Freud 

foi sempre o Édipo, ou seja, mesmo quando se propõe a pensar no que se passa antes do 

romance edípico, Freud o faz a partir do Édipo, em um movimento de retroação temporal 

(Lacan, 1957-58/1999). Dessa forma, a relação mãe-criança, privilegiada por Lacan em suas 

elaborações nos Seminários IV e V, não fora discutida por Freud nos “Três ensaios” e de 

acordo com Lacan (1957-58/1999) nunca fora valorizada. Mais tarde, no entanto, no texto 

“Sobre a sexualidade feminina”, a fim de melhor esclarecer o Édipo da menina, Freud 

(1931/2010) explora a relação da mãe com a criança como a primeira relação amorosa na vida 

da criança. Entretanto, mesmo nesse momento Freud parte do Édipo como referência para 

pensar a fase que o antecede, sendo esta a crítica de Lacan, que propõe o movimento inverso, 

ou seja, pensar a fase pré-edípica para então investigar o desenrolar do complexo de Édipo. 

Lacan se refere à fase pré-edipiana como aquela na qual a mãe é toda-poderosa em sua 

relação com a criança, deixando esta última a mercê da onipotência materna. Sendo assim, o 
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único poder da criança é dizer “não” pela via da ação, ao se recusar a comer, a evacuar, a 

urinar, etc., o que permite a inversão da situação, transformando a mãe onipotente em 

dependente da criança em suas tentativas de fazê-la viver (Lacan, 1956-57/1995). Essa etapa é 

marcada por um jogo de engodo entre mãe-criança, no qual a criança, ao perceber que o 

desejo da mãe não pode ser saciado, trata de enganá-lo, fazendo-se de “objeto enganador” 

(Lacan, 1956-57/1995, p.198). A mãe insaciável, em busca de algo que a complete, de alguém 

a quem devorar, nos remete ao tema da mordida: “Aí está o grande perigo que nos é revelado 

por suas fantasias, ser devorado. Vamos encontrá-lo na origem e reencontrá-lo nesse desvio, 

onde nos dá a forma essencial sob a qual se apresenta a fobia” (Lacan, 1956-57/1995, p.199). 

Remetemo-nos aqui à fobia do pequeno Hans, pois a mordida aparece como elemento 

fundamental na construção de seu sintoma fóbico – a mordida do cavalo é extremamente 

temida. 

A relação mãe-criança na fase pré-edípica é marcada por uma indiferenciação, onde a 

criança se coloca como objeto do amor da mãe, como aquela que pode lhe trazer prazer. No 

entanto, ao perceber que não está só como objeto do desejo materno, a criança se engaja em 

um jogo de tapeação, seja se oferecendo como dotada do falo ou identificada ao falo. Dessa 

forma, a criança promete à mãe satisfazê-la tanto como criança quanto como objeto que pode 

suprir o que lhe falta (Lacan, 1956-57/1995). Essa lógica de engodo em que a criança se 

insere é fundamental para sustentar a relação imaginária mãe-criança-falo, na qual se acredita 

ser tudo aquilo que a mãe precisa para se satisfazer, ou seja, onde a criança acredita bastar 

para a mãe. 

Conforme trabalhado no primeiro capítulo, vemos que tudo ia bem para Hans, sua 

relação com a mãe não poderia ser mais idílica, ele e a mãe eram inseparáveis. Miller (1995) 

afirma, inclusive, que era a mãe a verdadeira fóbica, pois não conseguia se separar de Hans 

nem mesmo para ir ao banheiro. As coisas se complicam quando o menino se dá conta de que 

aquilo que ele tem para dar, a saber, seu pênis, não é bom o bastante. O seguinte diálogo, 

narrado pelo pai de Hans e transcrito por Freud, ilustra o momento em que a rejeição da mãe 

coloca um impasse para o pequeno:  

Hans está com quatro anos e três meses. Hoje de manhã cedo a mãe lhe deu banho, 

como faz todo dia, e depois o enxugou e lhe pôs talco. Quando ela punha talco junto 

ao seu pênis, com cuidado, para não tocá-lo, Hans perguntou: ‘Por que você não 

pega nele?’. 

A MÃE: Porque é uma coisa porca fazer isso. 
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HANS: O que é isso, uma coisa porca? Por quê? 

A MÃE: Porque não é decente. 

HANS: Mas é gostoso! (Freud, 1909/2015, p.140). 

O momento de ruptura na relação de tapeação com a mãe se dá para Hans no instante 

em que seu pênis se torna real, começa a se agitar, e o menino começa a se masturbar. Ao 

pedir que a mãe segure seu pênis, Hans obtém resposta negativa seguida do que seria para ele 

um gesto de rejeição de seu instrumento recém-descoberto. Diante da demonstração orgulhosa 

que o pequeno faz de seu “faz-pipi”, a mãe responde se referindo a ele como uma porcaria. 

Ao perceber que aquilo que ele tem para oferecer não basta para satisfazer a mãe, o que 

parecia o paraíso até então, se transforma em armadilha para Hans, pois, se a mãe não pode 

ser satisfeita, ele corre o risco de ser devorado por ela (Lacan, 1956-57/1995). As regras do 

jogo mudam e Hans se vê deslocado daquele que tinha sido seu lugar até então, o de suposto-

ser o objeto de desejo da mãe. Para Lacan (1957-58/1999), a angústia surge diante desse 

cenário como expressão do confronto do sujeito com a possibilidade de desaparecimento, no 

caso de Hans, a possibilidade de ser devorado pela mãe insatisfeita. O lugar aí ocupado por 

Hans é chamado por Lacan (1957-58/1999), no Seminário “As formações do inconsciente”, 

de lugar de assujeito, lugar no qual a criança se encontra submetida à lei da mãe, uma lei 

desgovernada que se sustenta no bem-querer ou malquerer da mãe. Hans se vê então, 

assujeitado aos caprichos da mãe que pode a qualquer momento devorá-lo numa expressão de 

sua insatisfação.  

A saída da posição de assujeitamento na qual a criança se encontra em seu jogo de 

sedução com a mãe se dá pela intervenção do pai que introduz a ordem simbólica ao se inserir 

na situação como aquele com quem se pode rivalizar, mas de quem não se pode ganhar. Desse 

modo, o pai tira o assunto das mãos da criança e marca um interdito desta com relação à mãe 

e vice-versa, já que a mãe também precisa ser barrada em seu desejo insaciável voltado para a 

criança (Lacan, 1957-58/1999). As coisas não se passam dessa forma para Hans, pois lhe falta 

um pai real que esteja à altura de ocupar o lugar a ele destinado, isto é, o lugar daquele que 

detém o falo e pode, por isso, castrar, castigar, mas também permitir à criança uma saída. 
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2.2.2 A função do pai em Lacan e o pai real de Hans: o pai gentil que não morde 

 

Segundo Lacan (1957-58/1999), pensar o Édipo e pensar a função do pai é uma única 

e mesma coisa na medida em que “não existe a questão do Édipo quando não existe o pai, e, 

inversamente, falar do Édipo é introduzir como essencial a função do pai” (p.171). Fica claro, 

então, a importância da função paterna para Lacan como operadora do complexo de Édipo, 

isto é, como condição para que o romance edípico se estabeleça e se resolva. Tal noção, 

todavia, já estava presente em Freud. Conforme trabalhado no primeiro capítulo, o pai é 

personagem central nas discussões freudianas acerca do Édipo, da castração e mesmo do 

início da organização social. De acordo com Silvestre (1991), no texto “Amanhã, a 

psicanálise”, “Freud instala o pai no centro do complexo de Édipo. É aquele que abre as 

portas do complexo para o sujeito e ao mesmo tempo detém a chave de sua saída” (p.89). 

Silvestre (1991) afirma ainda que nos diversos casos clínicos publicados por Freud o pai 

assume funções múltiplas: objeto de amor para Dora, tirano para o Homem dos Ratos, 

fantasma para o Homem dos Lobos e censor tímido e hesitante para o Pequeno Hans. Dessa 

forma, já no texto freudiano o pai não se resume a uma pessoa, mas a um ponto de ancoragem 

para o material associativo do sujeito (Silvestre, 1991). Lacan, por sua vez, se propôs a pensar 

outras funções do pai, ou seja, o que é o pai, não enquanto presença ou ausência física na 

família, mas sim no complexo de Édipo; a forma pela qual ele opera no inconsciente da 

criança, e os efeitos que isso tem para o sujeito. Assim, ele classifica as funções edípicas do 

pai, dividindo-as a partir dos três registros: real, simbólico e imaginário (Silvestre, 1991). 

Logo, a função paterna em suas diversas vertentes é fundamental para que a criança possa 

caminhar para um desfecho satisfatório do romance edípico. Contudo, qualquer falha nesse 

processo tem consequências para a criança; é o que vemos se passar com Hans. 

A fase pré-edipiana, conforme vimos, é marcada por uma relação imediata entre mãe e 

criança, na qual esta se oferece como objeto enganador/suposto ser tudo o que a mãe quer.  

Essa relação se estrutura como um trio, pois se trata da mãe e da criança em relação ao falo. 

Dessa forma, o pai chega para ocupar o quarto lugar, o lugar daquele que possui o pênis 

verdadeiro e suficiente, ao contrário da criança que já se percebeu a essa altura como 

possuidora de um instrumento insuficiente e rejeitado (Lacan, 1957-58/1999). É o pai 

enquanto pivô do complexo de castração que pode oferecer uma saída ao introduzir a ordem 

simbólica e tirar o assunto das mãos da criança. Para que as coisas caminhem assim, no 
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entanto, não basta haver um pai, pois ele não se resume à sua presença física. O pai é um 

personagem real revestido de símbolo (Lacan, 1957-58/1999), e é somente por esse 

investimento que ele pode cumprir o papel que lhe cabe no processo de estruturação do 

sujeito. Tal investimento, entretanto, não se dá sem a participação da mãe, razão pela qual 

Lacan a coloca em evidência na discussão acerca da função paterna, conforme discutido no 

item anterior. A intervenção efetiva do pai real como aquele que detém o falo e pode, por isso, 

castrar tanto a mãe quanto a criança, não se dá, portanto, sem relação com o discurso da mãe. 

O pai real é o portador de uma proibição; é aquele que porta a lei e que marca uma 

interdição do objeto mãe (Lacan, 1957-58/1999). Destacamos aqui a palavra ‘portador’, pois 

através dela Lacan nos remete à ideia de que é preciso que haja também uma vertente 

imaginária e simbólica para que o pai seja eficiente como operador do complexo de Édipo, 

sua presença em si demarca um obstáculo no acesso à mãe, mas não é suficiente para que sua 

palavra seja lei. Ainda segundo Lacan (1956-57), a castração está sempre ligada à incidência 

do pai real, podendo ser desequilibrada pela ausência deste; tal desequilíbrio exige a 

substituição do pai real por outra coisa – algo profundamente neurotizante para o sujeito. É 

precisamente isso o que se passa com Hans, para quem o cavalo funciona como suplente de 

um pai real frágil ao exercer sua função de agente da castração.  

Como vemos, não é o pai real em si que intervém durante o Édipo, sua existência 

marca um limite, mas para que sua palavra se torne lei e conduza a criança a uma saída da 

relação de sedução com a mãe é preciso que ele seja investido imaginariamente pela criança e 

isso se dá pelo discurso da mãe. Para que o pai imaginário seja um pai interessante, é preciso 

que a mãe o signifique para a criança através de seu discurso; é a partir daí que a criança o 

percebe como aquele para onde o desejo da mãe se volta; como o detentor do objeto que ela 

deseja. Segundo Lacan (1956-57/1995), lidamos com o pai imaginário o tempo todo, pois é a 

ele que se refere a agressividade, a idealização, enfim, a identificação do sujeito. Nas palavras 

de Lacan (1956-57/1995), o pai imaginário 

[...] é o pai assustador que conhecemos no fundo de tantas experiências neuróticas, e 

que não tem de forma alguma, obrigatoriamente, relação com o pai real da criança. 

Vemos intervir frequentemente nas fantasias da criança uma figura ocasionalmente 

caricata do pai, e também da mãe, que tem somente uma relação extremamente 

longínqua com aquilo que esteve presente do pai real da criança, e que é unicamente 

ligada à função desempenhada pelo pai imaginário num momento dado do 

desenvolvimento (p.225). 

O pai imaginário é, desta maneira, uma construção que passa por aquilo que a criança 

captura do discurso da mãe e que não precisa condizer com o pai em sua realidade. A clínica 
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nos mostra que não são raras as vezes em que a imagem de um pai que mete medo se encontra 

ancorada em um pai gentil e bondoso; ou o contrário, quando um pai que aparentemente é 

agressivo e violento, surge no discurso e na fantasia da criança como uma pai fraco, que ‘não 

liga’, ‘nunca faz’ ou ‘nunca fala’ nada. 

O pai simbólico, por sua vez, nos remete à função do pai enquanto instaurador de uma 

lei simbólica, “elemento mediador essencial do mundo simbólico e de sua estruturação” 

(Lacan, 1956-57/1995, p.374). De acordo com Lacan (1956-57/1995), enquanto simbólico o 

pai é impensável, ou seja, não pode ser encontrado em lugar algum, podendo intervir somente 

através do pai real. O pai simbólico é o que Lacan (1957-58/1999) chama ‘Nome-do-Pai’, o 

significante que promulga a lei.  

De acordo com Leite (2010), no texto “Psicanálise lacaniana”, o Nome-do-Pai não se 

refere ao pai biológico, mas ao pai ao qual a mãe faz referência, ou seja, é o representante de 

uma lei que está para além da lei materna, uma lei que regula o desejo da mãe e que, portanto, 

sinaliza para a mãe como não-toda. Nas palavras do autor, “o pai simbólico, é um pai 

sustentado num reconhecimento, que só pode ser dado pela palavra. Não há nenhuma outra 

forma de se instituir uma paternidade que não seja pela palavra” (p.81). Leite (2010) nos 

remete novamente à importância do discurso da mãe, pois é dela que depende o 

reconhecimento do pai como aquele que lhe é caro. Ainda de acordo com Leite (2010), para 

Lacan o lugar da lei que opera na subjetividade do sujeito não é o pai real, mas um 

significante, o Nome-do-Pai.  É essa elaboração de Lacan que permite que o pai seja pensado 

para além de sua presença ou ausência na família, pois mesmo quando o pai não está presente 

é possível que o Nome-do-Pai esteja. Segundo Lacan (1957-58/1999), 

Essa é uma dimensão que, é claro, é igualmente da ordem do significante, e que se 

encarna em pessoas que sustentam essa autoridade. Que essas pessoas faltem, vez 

por outra, ou que haja carência paterna, por exemplo, no sentido de o pai ser imbecil 

demais, não é o essencial. O essencial é que o sujeito, seja por que lado for, tenha 

adquirido a dimensão do Nome-do-Pai (p.162). 

À vista das elaborações lacanianas em torno das funções do pai nos diferentes 

registros, é possível perceber o quão intricadas elas são, ou seja, a falta de uma delas implica 

em consequências para o sujeito. Se por um lado a mera presença do pai real não lhe garante o 

lugar de instaurador da lei – pois é preciso antes que ele seja investido imaginariamente para 

então aceder à função de pai simbólico – por outro lado, Lacan (1956-57/1995) foi enfático ao 

se referir à sua importância no complexo de castração. Segundo o autor, para que o sujeito 

realmente viva o complexo de castração “é preciso que o pai real jogue realmente o jogo. É 
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preciso que ele assuma sua função de pai castrador, a função de pai sob sua forma concreta, 

empírica” (p.374).  

É preciso que a criança seja conduzida do jogo de sedução com a mãe para o jogo de 

castração jogado com o pai, o jogo de “quem perde ganha” (Lacan, 1956-57, p.214), isto é, é 

preciso aceitar perder, aceitar-se castrado, para ter a promessa do acesso ao falo. Na menina 

isso se dá por um deslizamento, conforme Freud (1925/2013) afirma no texto “Algumas 

consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos”: ela tem o falo no imaginário 

e precisa, portanto, deslizá-lo para o real, buscando-o naquele que realmente o possui, a saber, 

o pai. É somente ao renunciá-lo como posse que a menina pode recebê-lo como dom do pai 

(Lacan, 1957-58/1999). Mais tarde ela irá encontrar um substituto do pai que desempenhará a 

mesma função, lhe prover de uma criança. 

O complexo de Édipo do menino se dá de forma um pouco mais complexa. Trata-se, 

segundo Lacan (1957-58/1999), de levá-lo à posição de poder um dia aceder à função paterna. 

Esse desfecho não se dá, no entanto, sem uma rivalidade quase fraterna com o pai. Para 

atravessar o Édipo, é preciso que o menino seja um pequeno transgressor, pois é pela via do 

crime imaginário que ele pode entrar na ordem da lei, mas para isso é preciso ter um rival 

real, que realmente jogue o jogo (Lacan, 1956-57/1995). O que Lacan percebe no caso de 

Hans é que por mais presente, gentil e amoroso que seja o pai do menino, ele não entra no 

jogo como é necessário que se faça, qual seja, como um pai real eficiente que preencha sua 

função imaginária de pai capaz de castrar, castigar. Retomando as palavras de Lacan, 

[...] existe um pai simbólico, e o pequeno Hans, que não é um insensato crê nele de 

imediato: Freud é o bom Deus. Este é um dos elementos mais essenciais à 

instauração do equilíbrio para o pequeno Hans. (...) Isso lhe é muito útil, mas sem 

suprir, de modo algum, a carência do pai imaginário, do pai realmente castrador. 

Todo o problema reside aí. Trata-se de que o pequeno Hans encontre uma suplência 

para este pai que se obstina em não querer castrá-lo. Essa é a chave da observação 

(p.375). 

Aqui Lacan aponta para o que ele considera ser a fonte da angústia de Hans, isto é, a 

carência do agente da castração, algo que permita ao menino viver, significar e elaborar a 

castração. Retomaremos aqui a leitura lacaniana do Édipo como processo de simbolização que 

se dá em três tempos, pois é em referência a cada um deles que o pai vai desempenhar suas 

diferentes funções. 

De acordo com Lacan (1957-58/1999), o primeiro tempo consiste da relação da 

criança com o desejo materno. Neste primeiro momento, a criança busca satisfazer o desejo 
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da mãe se identificando ao falo; é a fase na qual mãe e criança jogam livremente o jogo do 

ser-ou-não-ser o falo. Segundo Jorge e Ferreira (2005), é importante que a criança ocupe esse 

lugar de objeto do desejo da mãe, pois é a partir dele que ela será introduzida no universo 

simbólico, é o processo de humanização do ser falante. O acolhimento da criança como objeto 

do desejo materno é o que garante a ela os cuidados da mãe. É importante ressaltar, 

entretanto, que por não haver objeto do desejo (na medida em que ele está irreversivelmente 

perdido), a criança só pode ocupar o lugar de equivalente no nível das fantasias da mãe; 

fantasias ligadas ao desejo de ter um filho e àquele que seria o pai (Jorge & Ferreira, 2005). É 

dessas fantasias que consiste o que Lacan denominou ‘desejo da mãe’, cuja função é a 

transmissão da lei do pai (Jorge & Ferreira, 2005). Contudo, tal transmissão não se dá no 

primeiro tempo, pois aqui reina a relação entre mãe e criança em articulação com o falo. A 

entrada do pai demarca a passagem do primeiro ao segundo tempo do Édipo. O pai entra em 

cena como aquele cuja palavra barra a mãe e a criança no jogo sedutor no qual estão até aí 

engajados, pois é ele quem supostamente detém o falo, e não a mãe.  

No segundo tempo, a criança percebe que a mãe não somente deseja um objeto que 

está para além dela, como também é dependente de um Outro que é suposto detê-lo – o pai. 

Dessa forma, a mãe aparece para a criança como sendo submetida a uma lei que não é a dela, 

mas desse mesmo Outro que possui o que ela deseja. O reconhecimento de uma lei que regula 

o desejo da mãe sinaliza para a criança a falta materna, o que permite que ela se desvincule de 

sua identificação ao falo. É importante ressaltar que a castração em voga no segundo tempo 

do romance edípico é a da mãe e não a da criança, isto é, o pai aparece aqui como proibidor, 

como aquele que castra a mãe com um “não reintegrarás teu produto” (Lacan, 1957-58/1999, 

p.209) a ela endereçado. A função aqui desempenhada pelo pai, de interditar a mãe, é o que 

faz com que ele seja apreendido pela criança, ao nível imaginário, como figura terrível e 

poderosa, apreensão fundamental para que o pai real seja um agente da castração efetivo 

(Jorge & Ferreira, 2005). De acordo com Lacan (1957-58/1999), é a proibição do pai, dirigida 

à mãe, que abala a criança em sua posição de assujeito.  Assim, a criança é desalojada de sua 

relação de engodo com a mãe, podendo caminhar para o terceiro tempo do Édipo, considerado 

por Lacan como o mais fecundo. 

No terceiro tempo o pai é apreendido como possuidor de algo de valor, ou seja, 

mesmo não tendo o falo, ele tem algo que captura o desejo da mãe. É o pai idealizado, aquele 

que pode privar o Outro daquilo que ele mesmo não tem (Jorge & Ferreira, 2005). Trata-se, 
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portanto, de que o pai apareça como aquele que tem e que pode dar à mãe o que ela deseja, ao 

contrário da criança. É precisamente esse dom que a criança vai buscar, a partir de então, 

junto ao pai pela via da identificação. O terceiro tempo do Édipo é, dessa forma, o momento 

em que a identificação com o pai se estabelece, levando ao declínio do complexo. O menino 

se identifica com o pai como possuidor desse algo de valor, enquanto a menina o reconhece 

como aquele que o possui (Lacan, 1957-58/1999). Por isso Lacan afirma que, ao contrário do 

que pensava Freud, o Édipo da menina é muito mais simples do que o do menino, pois não há 

identificação ao pai, somente o reconhecimento de que é ele quem detém o que ela busca, e 

não a mãe, o que vai levá-la a buscar o objeto de seu desejo junto dele e eventualmente, junto 

de um substituto.  

O que fica em evidência no último tempo do Édipo é o caráter de doador do pai, ao 

contrário de seu papel de privador, exercido no segundo momento do complexo. É preciso 

que o pai seja aquele que concede à criança o título de posse do falo, o qual será usado 

eventualmente – para o menino quando este aceder à função de pai, fazendo uso de sua 

virilidade; para a menina, quando ela buscar junto a um substituto o objeto de seu desejo que 

o pai não lhe concedeu. Para Lacan (1957-58/1999), no caso do pequeno Hans, o terceiro 

tempo não acontece da forma esperada, pois o que lhe permite sair do complexo de Édipo é 

sua fobia, daí o autor se referir ao desfecho da fobia de Hans como desfigurado.  

Retomamos a pergunta inicial da presente discussão: o que é o pai no complexo de 

Édipo? Para Lacan (1957-58/1999), o pai é uma metáfora. Lembremos que a metáfora, 

enquanto figura de linguagem, pressupõe a substituição de um significante por outro, com o 

estabelecimento de um novo sentido (Leite, 2010). Assim, Lacan propõe a intervenção do pai 

no complexo de Édipo pela via da metáfora, enquanto significante que substitui o significante 

materno (Lacan, 1957-58/1999). A esse processo Lacan chamou ‘metáfora paterna’, condição 

para que o Édipo decline, não sem produzir uma nova significação para o sujeito, a 

significação fálica. Como pudemos ver, ao fim do que Lacan nomeou de três tempos do 

Édipo, algo se produz para a criança em termos de sentido, a lei da mãe – desgovernada e 

onipotente – passa a ser substituída pelo Nome-do-Pai, ou seja, pela lei do pai. A castração 

materna, anterior ao Édipo, é substituída pela castração paterna. Esta última, apesar de não 

menos terrível, permite outros desenvolvimentos, além de tornar possível operar com ela na 

medida em que se pode rivalizar com o pai, assassiná-lo e inclusive aceitar-se castrado para 
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então adquirir o direito à futura posse do falo. Já com a devoração da mãe não há 

possibilidade de rivalizar, pois não é possível emascular a mãe (Lacan, 1956-57/1995). 

À vista dessas elaborações podemos pensar no que se passa com Hans. Já vimos que 

não é o pai que desaloja-o de sua relação de sedução com a mãe, mas sim os eventos que se 

sucedem, em sua família – o nascimento de sua irmã – e ao nível de sua sexualidade – o 

confronto com o real do sexo e a rejeição da mãe. De acordo com Lacan (1957-58/1999), o 

pai de Hans, apesar de gentil, amoroso e presente, é inoperante porque o que diz não tem 

efeito para a mãe. Falta a Hans o auxílio do pai para significar todas essas experiências, papel 

que será desempenhado pelo objeto fóbico, já que, como afirma Lacan (1956-57/1995), o 

‘cavalo-pau-para-toda-obra’ de Hans faz referência não somente ao pai, mas à mãe, à irmã, ao 

falo e ao próprio Hans. 

Ainda acerca do pai de Hans, Miller afirma, no texto “A lógica na direção da cura”, 

que “claramente, o pai não domina a mãe na configuração da família, a mãe faz o que quer em 

sua relação com a criança e não há, entre os pais, uma encarnação, vamos dizer, uma 

encarnação real da metáfora paterna” (Miller, 1995, p.58). Se não há uma encarnação da 

metáfora paterna, como Hans consegue sair do Édipo? Pela via do sintoma. É o que Lacan 

(1956-57/1995) indica, ao afirmar que o cavalo da fobia de Hans é mais que um objeto fóbico, 

é um significante que faz suplência ao pai real que falha em intervir como castrador. Assim, é 

o sintoma fóbico que permite a Hans operar com a metáfora paterna. 

Miller (1995) afirma ainda que o pai de Hans “é muito gentil, discute com ele, vai 

brincar com ele, é um pai moderno. É um pai tão excelente que é um pouco deficiente com 

relação à função bíblica do pai” (p.74). Para Lacan (1956-57/1995), o que está em jogo na 

fobia de Hans é a não existência de um pai real eficiente, apesar de todo o amor e dedicação 

demonstrados pelo pai. Não há um pai que cumpra o papel do pai terrível, capaz de punir 

qualquer um que não cumpra suas leis; pelo contrário, o pai de Hans é tão bom que o menino 

não teme nenhum tratamento abusivo por parte dele, como a castração por exemplo. 

As cartas enviadas a Freud pelo pai de Hans e transcritas no texto “Análise da fobia de 

um garoto de cinco anos” mostram o quanto a situação fugia ao controle do pai quando se 

tratava da relação de sua esposa com o filho. A mãe de Hans lhe permite tudo, inclusive o 

acesso à sua cama todas as manhãs, ignorando as diversas oposições do pai. Hans reina, 

portanto, como objeto amado, praticamente um “apêndice da mãe” (Miller, 1995), sendo por 
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ela levado para todos os lados. O pai falha em intervir aí onde seria o seu lugar, entre mãe-

filho-falo, pois a mãe não parece estar muito interessada no que ele tem a dizer. Dessa forma, 

falta a Hans um rival pelo amor da mãe que esteja a sua altura, ou melhor, que tenha 

condições de vencê-lo. Segundo Lacan (1956-57/1995), quando não há incidência de um pai 

real enquanto agente da castração o sujeito é levado a buscar um objeto que o substitua nessa 

empreitada, algo profundamente neurotizante e que resulta, para Hans, em uma fobia.  

 

2.2.3  O objeto fóbico de Hans: “cavalo-pau-para-toda-obra” 

 

Conforme trabalhado no primeiro capítulo, a fobia de Hans teve como eleito um objeto 

que até então figurava entre seus interesses – o cavalo. Foram vários os contornos dados ao 

objeto fóbico ao longo do desenrolar da fobia: no primeiro momento o menino temia ser 

mordido por um cavalo, temia também que este entrasse em seu quarto durante a noite; a 

seguir, passou a temer somente os cavalos brancos e, em seguida, os cavalos grandes de 

carruagens para, finalmente, temer os cavalos que tinham uma coisa preta em torno da boca. 

Freud estabeleceu aos poucos uma conexão entre o cavalo temido por Hans e seu pai, o que o 

levou à sua elaboração da fobia enquanto resposta diante da angústia de castração. Lacan 

(1956-57/1995), por sua vez, afirma que o cavalo da fobia de Hans no início é a mãe, no final 

é o pai, no meio foi o próprio Hans e também o falo. Ele afirma ser impossível estabelecer 

uma significação unívoca para os elementos presentes na fobia de Hans, e chama a atenção 

para o fato de que estes só podem ser concebidos em relação a uma série de outros elementos 

também significativos. Segundo Lacan (1956-57/1995), “nenhum dos elementos significantes 

da fobia tem sentido unívoco, nem é equivalente a um significado único” (p.292). O cavalo 

tem, de acordo com o autor, muitas funções na fobia do pequeno Hans, sendo impossível 

tomá-lo como puro e simples equivalente da função do pai. O cavalo tem aqui, portanto, o 

status de um significante sintomático, cuja função é recobrir uma série de significados (Lacan, 

1956-57/1995).  

Segundo Lacan (1956-57/1995), na fobia encontramos objetos cujas funções 

extrapolam aquelas do objeto real, ou seja, são objetos postos em função de significante e que, 

portanto, adquirem outro valor pelo lugar que ocupam. Nas palavras de Lacan (1956-

57/1995), “na fobia isso é particularmente simples e exemplar. Cada vez que, num sujeito 
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jovem, vocês lidarem com uma fobia, poderão perceber que o objeto dessa fobia é sempre um 

significante” (p.407). No texto “O pas-de-barre fóbico”, Allouch (1995) afirma ser 

precisamente por isso, por não se tratar de um objeto na fobia, mas sim um significante, que a 

clínica da fobia não avança com o estabelecimento de uma lista na qual as fobias são 

nomeadas a partir de seus objetos. Com Lacan vemos que o objeto fóbico é tomado de 

empréstimo, pois sua função é a de inaugurar, enquanto significante, uma operação de escrita 

e por isso pontuar o universo da criança (Allouch, 1995). 

Já em Freud encontramos a ideia de que o objeto cavalo se presta a um papel 

encobridor (Lacan, 1956-57/1995). Segundo Lacan, “Freud nos diz isso expressamente: 

poderíamos ficar tentados a qualificar a fobia por seu objeto – o cavalo, no caso – se não 

percebêssemos que esse cavalo vai muito além daquilo que é o próprio cavalo” (p.311). De 

acordo com Lacan (1956-57/1995), a característica essencial da observação de Hans é a 

fomentação mítica presente em seus diálogos com o pai, em seus sonhos, fantasias e 

brincadeiras, todos ricos em elementos significantes que se prestam ao papel de recobrir 

qualquer significado, mas não todos ao mesmo tempo. A figura do cavalo, Lacan (1956-

57/1995) observa, é um tema rico da mitologia, e aparece “num momento crítico da evolução 

do pequeno Hans, um certo significante é trazido e desempenhará um papel polarizador, de 

recristalização” (p.313). O cavalo passa a pontuar e reestruturar o mundo exterior para Hans, 

marcando-o com limites. Dessa forma, para compreender a função do cavalo é preciso ir além 

da busca por um equivalente, é preciso atentar para a relação deste significante com os demais 

elementos ali presentes (Lacan, 1956-57/1995). 

Ainda de acordo com Allouch (1995) o objeto fóbico funciona como um parasita, 

como o signo de uma inibição que delimita um traçado entre “o que é frequentável e o que 

não é” (p.79). No caso de Hans, Allouch (1995) afirma que o cavalo é o nome dado ao agente 

da mordida, funcionando como uma metáfora para aquilo que está em jogo na relação do 

menino com a mãe, recebendo uma série de significações. O autor afirma ainda que é somente 

por ser colocado em função de significante que o cavalo pode suprir a carência da intervenção 

do pai real. Ou seja, ao ser colocado em posição de significante, o cavalo passa a ser o nome 

do agente que não age conforme o esperado, a saber, o pai real – aquele que coloca ordem na 

relação mãe-criança. Esta é, de acordo com Allouch (1995), uma saída temporária, 

característica da fobia, pois para o autor, 
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A letra fóbica é este gancho que um alpinista medíocre e imprudente não recusará, 

mesmo que saiba não ser ele capaz de garantir sua segurança já que é falível, mas, 

ainda assim, capaz de lhe dar acesso, se seu movimento for feito com vivacidade 

bastante, a um outro gancho onde poderá encontrar apoio mais sólido (p.84). 

Assim, se o objeto fóbico como suplente não é a saída mais interessante, ela é ao 

menos o princípio de uma solução. Para Hans, como vimos anteriormente, a fobia não torna o 

pai mais eficaz enquanto pai real, mas, através de Freud, com suas intervenções, causa algum 

deslocamento (ainda que mínimo) no pai, e mais ainda, permite ao menino encontrar uma 

saída para sua angústia. 

Vemos, com Lacan, que o cavalo é a figura que permite a Hans uma certa estruturação 

de mundo na medida em que funciona como o agente da mordida. Esta função, no entanto, o 

significante não contém de antemão, isto é, ele a adquire a partir do lugar que ocupa, nesse 

caso, o lugar do pai simbólico (Lacan, 1956-57/1995). De acordo com o autor, “na medida em 

que este significante está ali como correspondente metafórico do pai, ele permite que se 

realizem todas as transferências, todas as transformações necessárias de tudo o que é 

complicado e problemático” (p.413) na relação entre mãe, criança e função fálica. Assim, se 

para Freud o elemento fóbico tinha a função de totem, Lacan (1956-57/1995) aponta a função 

metafórica do mesmo. Lembremo-nos de que, para Lacan, a experiência do Édipo 

corresponde ao processo de construção da metáfora paterna, isto é, de um significante – o 

Nome-do-Pai – em lugar de outro significante – o desejo da mãe – instaurando uma lei que 

regula o desejo e inaugura a condição de desejante para a criança. Desse modo, por ser ela 

própria uma metáfora, a fobia aparece como uma possível solução quando falta a figura 

central em torno da qual o Édipo se desenrola – o agente da castração, o pai real (Allouch, 

1995). Ainda de acordo com Allouch (1995), o objeto fóbico como significante só pode suprir 

a carência da intervenção do pai real por ser posto no lugar não de qualquer significante, mas 

sim daquele que instaura a condição de sujeito, qual seja, o significante do Nome-do-Pai. É o 

que a observação de Hans nos mostra, pois é a partir da metáfora fóbica que Hans consegue 

elaborar as significações de que precisa para ter alguma organização simbólica, uma 

estruturação de mundo e das relações nas quais ele se vê inserido. 
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2.2.4 Os mitos de Hans e seu “desfecho desfigurado” 

 

A fase pré-edipiana é marcada, conforme discutido anteriormente, por uma relação 

imediata entre mãe e criança; relação pautada no engodo de fazer de conta que se é o objeto 

do desejo materno – o falo. Para Lacan (1956-57/1995), nenhuma outra observação ilustra 

isso melhor do que a de Hans, pois é precisamente ao ser abalado nessa relação que o menino 

faz sua fobia. É no momento em que a criança se confronta com a necessidade de alterar seu 

modo de relações com o mundo que a fobia surge como suporte desse movimento que é 

necessário para a admissão de um fato fundamental ao desenvolvimento do sujeito, a saber, 

que nem todos são providos do falo (Lacan, 1956-57/1995). Entretanto, para tal é preciso que 

a criança passe pela experiência do Édipo e da castração, a fim de transitar do jogo de engodo 

com a mãe, rumo ao jogo da castração com o pai (Lacan, 1956-57/1995). De acordo com 

Lacan, para Hans essa passagem só se dá com a ajuda da fobia, a qual introduz limites no 

mundo da criança, pontuando-o e permitindo uma organização do mundo simbólico no qual a 

criança se descobre inserida. No entanto, Lacan considerou a saída encontrada por Hans 

suficiente, mas não aquela que seria realmente necessária. Se por um lado há a elaboração do 

sintoma fóbico, por outro lado a saída do Édipo de Hans não deixa de ser afetada pela 

carência de um pai real eficiente.  

O caminho que leva à solução da fobia de Hans pode ser observado ao seguirmos o fio 

de suas fantasias, cuja sequência deve ser tomada como um discurso (Lacan, 1956-57/1995). 

Lacan se refere às fantasias forjadas por Hans como mitos devido à sua função de articulação 

de uma solução. No caso de Hans, trata-se de encontrar uma resposta satisfatória para o 

enigma “o que a mãe deseja quando deseja outra coisa além de mim, a criança?” (p.300). Ou 

seja, o modelo de relação até então vigente (mãe-criança) precisa ser revisto e reestruturado. 

A resposta que Hans dá a esse enigma é a construção de uma fobia, e é precisamente esta 

fobia que lhe abre os caminhos para a solução de seu drama. Como bem sabemos, Freud e o 

pai de Hans se prontificam a decifrar o sintoma do pequeno Hans e livrá-lo de seu medo de 

cavalos, e conforme discutido no primeiro capítulo, as intervenções do pai sob a orientação de 

Freud têm o efeito de encorajar as produções do menino. Segundo Lacan (1956-57/1995), as 

intervenções do pai, ainda que pouco hábeis e por vezes bruscas, surtem efeito na medida em 

que não levam Hans a se calar, mas, pelo contrário, o incitam a falar e a produzir. É o que 

vemos acontecer logo após as primeiras pontuações do pai, orientadas por Freud: a primeira 
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delas consistia em dizer que a fobia do filho era uma bobagem ligada ao desejo de se 

aproximar da mãe; a segunda consistia em dizer ao menino que as meninas não têm o faz-pipi, 

mas ele sim. O que se segue aos esclarecimentos dados pelo pai é a fantasia das duas girafas, 

na qual uma girafa grande e outra pequena entram no quarto de Hans à noite, ele se senta 

sobre a girafa pequena, amassando-a, enquanto a girafa grande protesta aos gritos. Lacan 

(1956-57/1995) se refere a essa primeira fantasia como o princípio da solução, na qual Hans 

aprende a jogar com as imagens, utilizando-as para representar suas questões. Nesse caso, a 

cena que se passa repetidamente pela manhã na cama dos pais quando sua mãe o recebe 

mesmo diante da oposição do pai. 

O encontro com Freud, único que Hans viria a ter no decorrer de sua análise, 

demandado pelo pai dias mais tarde, também tem efeitos significativos sobre a fobia do 

menino. Freud decide narrar o mito de Édipo, dizendo a Hans que já sabia, mesmo antes de 

ele nascer, que um dia ele amaria tanto sua mãe que temeria um castigo do pai. Para Lacan 

(1956-57/1995), nesse momento Freud assume o lugar daquele que fala com Deus, e isso não 

deixa de ter consequências para o andamento da análise de Hans, pois ele sabe que seu pai 

escreve ao professor relatando os mínimos detalhes de sua “bobagem”. O efeito da conversa 

com Freud não é a imediata solução da angústia de Hans, mas um incentivo à sua produção 

fantasiosa. É possível notar em Hans e consequentemente em seus mitos, um interesse 

crescente por tudo aquilo que gera movimento, modificação, carga e descarga, chegar e partir 

bruscamente, sendo esse um tema recorrente em seus medos e narrativas (Lacan, 1956-

57/1995). 

Dias depois da consulta com Freud, Hans observa a movimentação na estação em 

frente à sua casa e diz ao pai que tem muita vontade de subir na carruagem, mas tem medo de 

que o carro arranque antes que ele possa voltar para a plataforma de descarga. O pai de Hans 

tem pressa em interpretar o medo do filho como medo de ficar separado da mãe ou longe de 

casa, mas Hans logo corrige o pai e diz que ele saberia voltar (Lacan, 1956-57/1995). Para 

Lacan, o elemento crucial dessa fantasia é a convicção que Hans tem de que sempre voltará ao 

ponto de partida, ou seja, de estar preso em uma situação insustentável – de não saber onde se 

situar. Dias mais tarde, Hans conta uma nova fantasia, dessa vez ele se encontra na banheira e 

um serralheiro entra em cena e desparafusa a banheira para, em seguida, fazer-lhe um furo na 

barriga com a furadeira. Assim, como toda narrativa mítica só pode ter seu sentido 

compreendido pela superposição de elementos que retornam sob formas diversas, também os 
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mitos de Hans só devem ser compreendidos quando articulados (Lacan, 1956-57/1995). A 

próxima fantasia narrada por Hans, considerada por Lacan como o ápice, o ponto por onde 

Hans termina, complementa a fantasia da banheira. Aqui, não é o serralheiro, mas o instalador 

que aparece para desparafusar o traseiro de Hans, para dar-lhe um novo. Dessa forma, ao 

superpor ambas as fantasias, fica claro qual é a questão em voga: Hans se pergunta se tem 

peso, se seu traseiro é suficiente para preencher a banheira (Lacan, 1956-57/1995). 

Há um interesse marcante de Hans pelo que entra em movimento, por aquilo que pode 

cair, causar abalo, modificação. Esse também é tema recorrente em seus medos, ambiguidade 

própria da fobia, onde aquilo que se teme também exerce grande atração sobre o sujeito. Para 

Lacan (1956-57/1995), Hans se confronta com uma série de questionamentos que atravessam 

o progresso de sua análise, marcando o conteúdo de suas fantasias. A princípio, no momento 

mesmo em que sua fobia irrompe, como vimos anteriormente, o menino se encontra às voltas 

com a compreensão de relações que até então não estavam constituídas para ele. O primeiro 

confronto com o crescimento, trazido pelo surgimento das primeiras ereções e masturbações, 

coloca para Hans o desafio de integrar a existência de um pênis que é real, de uma 

genitalidade que agora agita o corpo, e que parece não ser suficiente para a mãe. Além disso, 

temos o nascimento de Hanna, elemento que contribui para o abalo das relações que até então 

sustentavam o mundo de Hans, a saber, uma relação com a mãe, na qual a criança “fazia de 

conta” ser tudo o que a mãe desejava (Lacan, 1956-57/1995). Na medida em que a mãe rejeita 

o que ele realmente tem a oferecer e se volta para outra coisa que não seja ele, Hans precisa 

encontrar uma nova maneira de estar nessa relação. O que dificulta as coisas, no entanto, é 

que, 

[...] para dizer tudo, o problema do desenvolvimento de Hans está ligado à ausência 

do pênis maior, isto é, do pai. E é na medida em que Hans deve se defrontar com seu 

complexo de Édipo numa situação que necessita uma simbolização particularmente 

difícil que a fobia se produz (p.307). 

Ao pensar nas funções do pai anteriormente, em especial no papel do pai de Hans, 

vimos que a ausência de uma intervenção eficiente em termos de pai real é o que leva à 

construção do sintoma fóbico, como um suporte para esse papel ao qual o pai de Hans não se 

presta, pelo menos não de forma suficiente para auxiliar a criança na passagem do jogo com a 

mãe para o jogo da castração. Desse modo, a solução encontrada pelo menino, considerada 

por Lacan suficiente, mas não aquela que seria realmente necessária, precisa convocar uma 

série de substitutos para o papel de castrador – o cavalo, o serralheiro e finalmente o 

instalador. Para Lacan (1957-58/1999), Hans encontrou uma saída atípica para seu Édipo, pois 
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precisou da suplência do objeto fóbico para suprir a intervenção paterna que lhe faltou. Além 

disso, Lacan (1956-57/1995) afirma que mesmo com o auxílio do suporte fóbico Hans não sai 

do Édipo pelo complexo de castração. Como discutimos no item “O pai gentil que não 

morde”, no momento mais fecundo do Édipo, aquele no qual o pai deve aparecer para a 

criança como detentor de algo de valor que captura o desejo da mãe e com o qual a criança se 

identifica, algo falha para Hans e as coisas não se passam assim. Lacan aponta o que falha: o 

pai real de Hans aparece como frágil e impotente, algo muito distante de um pai imaginário 

interessante o bastante para se fazer crer detentor do falo. Não se trata das relações entre os 

pais de Hans, mas da relação da mãe com a palavra do pai, uma relação frágil que 

compromete a veiculação da lei do pai, fundamental para o desfecho do processo de 

simbolização que o Édipo demarca (Lacan, 1956-57/1995). No lugar desse pai frágil demais 

para cumprir a função de agente da castração, Hans convoca o cavalo como suplente e junto 

dele uma série de seres fantásticos em um apelo a um elemento simbólico que lhe dê alguma 

asseguração. A fobia, nas palavras de Lacan, 

[...] constitui um outro modo de solução do difícil problema introduzido pelas 

relações entre a criança e a mãe. [...] ela concerne a este laço demarcador que 

permite manter uma organização do mundo simbólico da criança, ou seja, que regule 

a relação entre a tríade – mãe-criança-falo – quando o pai aí falha (p.57)  

No entanto, se por um lado a resposta fóbica oferece à criança um saída (provisória), 

ela não transforma o pai, antes frágil, em um pai real efetivo. É exatamente isto o que a 

observação de Hans sinaliza. A fobia do menino permite que ele atravesse o momento crítico 

que vive em meio ao romance edípico, mas a via pela qual ele sai do Édipo, demarcada pela 

fantasia do instalador, segundo Lacan (1956-57/1995), não concerne à sua relação com seu 

sexo, mas seu traseiro, ou seja, sua relação com a mãe. Ao comentar o referido seminário, 

Miller (1995) afirma que para Lacan, Hans nunca saiu verdadeiramente do império da mãe. 

Pelo contrário, o que uma de suas últimas fantasias demonstra – aquela na qual ele se casa 

com a própria mãe enquanto o pai se casa com a avó – é que a avó é convocada a encarnar a 

autoridade paterna, demarcando uma duplicação da mãe (Miller, 1995). 

É possível perceber que ao retomar o caso do pequeno Hans a partir dos escritos de 

Freud, Lacan valoriza o discurso do menino e enfatiza repetidamente a importância que suas 

fantasias têm ao abrir o caminho que leva à solução da fobia. De acordo com Allouch (1995), 

“Lacan [...] opta por ler esse texto como testemunhando, para além mesmo da interposição às 

vezes sufocante do pai, a palavra de uma criança” (p.75). Para Lacan (1956-57/1995), Hans 

entende que o pai está ali para ouvi-lo atentamente e faz uso disso, por isso as primeiras 
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pontuações do pai têm o efeito de aumentar a produção de fantasias do filho. Hans percebe 

que não se trata somente de falar, mas de falar a alguém; é disso que se trata na análise e é por 

isso que mesmo se tratando de um menino de cinco anos, a análise tem o efeito de abrir 

caminhos alternativos que não passem necessariamente pelo sintoma. 

Lacan revitaliza o texto freudiano, mas avança significativamente em questões 

deixadas em suspenso por Freud, dentre as quais destacamos as funções edípicas do pai, o 

papel da mãe enquanto veiculadora da lei paterna e a fase pré-edipiana. Estas são questões 

fundamentais para a clínica psicanalítica com crianças, pois viabilizam o trabalho com 

crianças da mais tenra idade ao considerar os pais, para além de sua presença ou ausência 

física, enquanto funções imprescindíveis para o processo de constituição subjetiva da criança, 

levando em conta inclusive as relações que predominam antes do Édipo. No que concerne a 

fobia, as elaborações de Lacan constituem um avanço na medida em que o sintoma fóbico 

passa a ser tomado como resposta da criança frente à questão da castração, não 

necessariamente como medo desta, mas como medo diante da falta desta. Assim, se em Freud 

o sintoma fóbico já cumpria o importante papel de proteger o sujeito do encontro com a 

angústia, em Lacan a fobia tem a nobre função de oferecer à criança uma saída frente ao que 

falha em meio ao Édipo e que concerne às relações aí vigentes, sendo, muitas vezes, a melhor 

saída encontrada pelo sujeito para recusar um lugar de angústia. Entretanto, ainda que a 

criança seja tomada, em psicanálise, como um sujeito capaz de responder àquilo que lhe é 

oferecido pelos pais, a clínica com a criança pressupõe também um trabalho com os pais. Será 

precisamente esta a questão norteadora de nosso próximo capítulo, a saber, o sintoma fóbico 

infantil na clínica e sua relação com o casal parental.  
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3. A FOBIA INFANTIL NA CLÍNICA PSICANALÍTICA: O SINTOMA DA 

CRIANÇA E SUA RELAÇÃO COM O PAR PARENTAL 

 

Na obra de Freud a fobia é compreendida como uma resposta sintomática frente à 

angústia de castração vivenciada durante o complexo de Édipo. Vimos no primeiro capítulo o 

longo percurso trilhado por Freud para chegar a tal conclusão, além da importância do célebre 

caso do “Pequeno Hans” como pano de fundo para a elaboração das noções de complexo de 

Édipo e castração em articulação com a fobia. Todavia, ainda que a problemática edípica 

esteja no coração da obra freudiana – o que dá aos pais lugar de destaque no desenvolvimento 

sexual da criança e consequentemente os entrelaça ao sintoma desta – algumas questões são 

deixadas em suspenso por Freud, a saber, a fase pré-edípica e a relação entre mãe e criança, 

predominante na referida fase. Além disso, mesmo que já em Freud o pai apareça como figura 

central do romance edípico, sendo aquele que lhe abre as portas e também aquele que aponta a 

saída através da castração, o autor não se aprofunda nas diferentes funções que o pai aí exerce 

e que levam a criança a uma saída pela via de uma lei simbólica, funções que implicam a 

participação da mãe. Ou seja, Freud reconhece o papel fundamental do pai, mas não se 

aventura em questionar o lugar da mãe, trazendo-a à baila como aquela que permite ou 

impede que o pai cumpra o que lhe cabe, isto é, transmitir o dom da castração. Esta discussão, 

apresentada no segundo capítulo, encontramos em Lacan na medida em que ele, ao se 

perguntar pela função paterna, coloca a mãe no centro da discussão, perguntando-se também 

pela parte que cabe a ela na constituição do sujeito. Dessa forma, ao revisitar o texto 

freudiano, Lacan dá um passo adiante, partindo da fobia de Hans para pensar a relação mãe-

criança na fase pré-edípica, o lugar do pai como fundador da lei, a mãe como veiculadora 

desta lei e a fobia enquanto resposta diante da falta do agente castrador que instaura a lei. 

Contudo, no que concerne à fobia vemos que Freud e Lacan fizeram leituras 

diferentes, mas sempre a articulando à castração. Para Freud, o que está em jogo na fobia é o 

medo do pai, medo da punição/castração que o pai pode efetuar com toda sua autoridade 

diante da constatação de que o filho deseja a mãe. Lacan avança no sentido de perceber na 

fobia o medo da falta da castração, ou seja, medo de que a mãe não seja interditada em sua 

demanda de amor insaciável dirigida ao filho. Uma coisa não muda, no entanto, o sintoma 

fóbico funciona como barreira protetora para a criança, preservando-a do encontro com a 

angústia e em estreita relação com o casal parental – constatação fundamental para a 
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discussão aqui proposta, a qual gira em torno da fobia como resposta a algo que se passa no 

romance edípico.  

Pensar a fobia como resposta a algo do que se passa no Édipo pressupõe pensar a 

criança como sujeito capaz de responder à dinâmica parental, ainda que seja pela via do 

sintoma. Não se trata, portanto, de localizar nos pais a causa da fobia como tentativa 

preventiva; trata-se, pelo contrário, de pensar, a partir das elaborações de Freud e Lacan, 

aquilo que a clínica permite verificar: a frequência com que os mais diversos casos de fobia 

infantil aparecem articulados a algo do par parental, a questões que remetem ao Édipo. Será 

esta a questão norteadora do presente capítulo, a saber, o sintoma fóbico em sua relação com 

o par parental na clínica com crianças. 

Encontramos já em Freud, as bases para pensar a clínica psicanalítica com crianças na 

medida em que a neurose infantil é reconhecida como regra e não exceção, sendo as 

experiências infantis fonte de conflitos e consequentemente de sintomas ainda na infância 

(Freud, 1926/2014b). Também com Freud a angústia é considerada um afeto característico da 

infância precisamente em função do caráter conflituoso do desenvolvimento sexual infantil, 

em especial o complexo de Édipo, ao qual Freud se referiu diversas vezes como crise 

indispensável. Tendo isso em vista, introduzimos o tema com Freud a fim de pensar na 

importância do sintoma e sua articulação com a angústia na infância. No que concerne à fobia, 

todavia, é importante ressaltar que mesmo depois de um longo percurso, no ensaio “Inibição, 

sintoma e angústia”, Freud (1926/2014) reconhece que há muito o que investigar no 

mecanismo da mesma, considerando-a ainda um território enigmático. Desta maneira, é com 

Lacan que buscamos pensar as questões em suspenso em Freud que são fundamentais para 

pensar a fobia infantil: a crise colocada pela relação mãe-criança na fase pré-edípica diante da 

carência da intervenção paterna, não em termos de presença ou ausência física do pai, mas 

enquanto operador lógico que pode mediar tal relação por sua função de interdição. Dessa 

forma, é baseado na leitura que Lacan faz da fobia que o presente capítulo se desenvolverá, 

isto é, em torno do objeto fóbico como um suplente do pai real quando este falha em intervir 

na relação da mãe com a criança no momento que lhe cabe, deixando a criança em uma 

situação extremamente angustiante pelo perigo que assinala: se ela não é o objeto que satisfaz 

a mãe, então o que ela pode ser? O que Lacan (1956-57/1995) mostra é que, dentre várias 

respostas possíveis, a fobia aparece como aquela que permite à criança sair dessa crise. 

Consideramos tal contribuição de Lacan fundamental para a clínica da fobia, na medida em 
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que ela nos alerta para a importância da fobia na infância e para o papel da análise, qual seja, 

o de permitir que a criança faça uso do recurso fóbico até que dele possa prescindir. 

 

3.1 A psicanálise de crianças 

 

Freud não analisou crianças, mas nunca desconsiderou a analisabilidade da criança, 

apesar de demarcar as possíveis dificuldades dessa empreitada (Vorcaro, 2004). No texto “A 

criança na clínica psicanalítica”, Vorcaro (2004) afirma que é com Hans, ao orientar o pai na 

condução da análise do menino, que Freud começa a se perguntar pela possibilidade de 

analisar crianças. Freud (1909/2015) atribui ao pai o sucesso da análise, pois creditava à 

proximidade entre pai e filho a possibilidade de interpretar as palavras da criança. Segundo 

Freud, “as dificuldades técnicas de uma psicanálise em idade tão tenra teriam sido 

insuperáveis” (Freud, 1909/2015, p.124). Ele afirma ainda que somente a junção do pai e do 

analista na mesma pessoa pôde viabilizar a aplicação do método psicanalítico a “uma 

utilização para a qual ele normalmente não se prestaria” (p.124). Apesar da aparente 

descrença de Freud na possibilidade de aplicar a psicanálise ao tratamento de crianças, 

interessa-nos aqui o fato de que houve um desejo de tentar. Para Vorcaro (2003), no artigo 

“Sob a clínica: escritas do caso”, o desejo de analisar crianças aparece com mais clareza no 

caso Hans, ainda que envolto em interrogações acerca da capacidade operatória da psicanálise 

para a clínica com crianças. Vale ressaltar ainda, que o caso do pequeno Hans traz à baila 

elementos fundamentais que tornam a clínica com crianças realmente peculiar, a saber, o 

estabelecimento da transferência com os pais e com a criança, a importância e mesmo 

necessidade da presença do casal parental, bem como o caráter lúdico dos recursos que 

viabilizam a emergência do discurso da criança.  

Se no contexto da análise de Hans surgem questionamentos acerca da viabilidade da 

aplicação da psicanálise ao tratamento de crianças, anos mais tarde, ao relatar o caso 

conhecido como “Homem dos Lobos”, as interrogações de Freud se tornam afirmações 

(Vorcaro, 2004).  Freud (1918/2014) afirma que as vivências infantis são capazes de gerar 

angústia e produzir neuroses, sendo, portanto, necessário que recebam o devido cuidado. 

Ainda de acordo com Freud, o estudo das neuroses infantis tem grande importância teórica, 

pois contribui para um maior entendimento dos sintomas neuróticos no adulto. Ele vai mais 
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longe e afirma que “toda neurose de um adulto se constrói sobre sua neurose infantil, mas esta 

nem sempre é intensa o bastante para se fazer notar e ser reconhecida como tal” (Freud, 

1918/2014, p. 132). Acreditamos que as palavras de Freud demarcam a importância de se ir 

além da corriqueira crença de que o medo e o choro, dentre outras dificuldades, são “coisas de 

criança”, relegadas à passagem do tempo. Ao reconhecer que a criança também se angustia e 

inclusive recorre à neurose diante de um conflito de ordem afetiva, Freud sinaliza a relevância 

de se pensar em uma clínica da criança. 

Em 1926, no texto “A questão da análise leiga”, Freud volta a se referir à análise de 

crianças, dessa vez defendendo a prática com mais convicção. O autor afirma que desde muito 

cedo a criança tem que se haver com a força da sexualidade, especialmente nos primeiros 

cinco anos de vida. Aqui Freud (1926/2014b) faz referência ao romance edípico a fim de 

caracterizar as primeiras experiências conflituosas da criança no âmbito sexual. Para ele, nada 

merece mais atenção do que o fato de que as crianças dirigem seus desejos sexuais 

primeiramente para o pai e a mãe. Tais desejos marcam o princípio daquela que será uma fase 

conturbada, mas fundamental para o desenvolvimento da sexualidade da criança – o complexo 

de Édipo. A partir da discussão acerca dos conflitos vividos pela criança ao longo de seu 

desenvolvimento sexual, e levando em conta a constatação de que a criança, mesmo em tenra 

idade, tem mente ativa, Freud (1926/2014b) volta a afirmar que a neurose na infância não é 

incomum; segundo ele, “somos tentados a afirmar que a neurose nas crianças não é a exceção 

mas a regra” (p.208). 

Freud reconhece na análise de crianças um valor teórico e prático. Segundo ele, o 

valor para a teoria é grande, pois, “surpreendemos os fatores que levam à formação de uma 

neurose enquanto se acham realmente em ação e não podemos então confundi-los” (Freud, 

1926/2014b, p.208). Vemos, dessa forma, Freud demarcar desde cedo uma das 

particularidades da psicanálise de crianças, a saber, o fato de que se trata de algo – uma 

neurose, uma estrutura – em construção, não acabada. Além do valor teórico, Freud enfatiza 

os benefícios para a criança, pois segundo ele, aquelas que se submetem à análise se 

desenvolvem de forma saudável. Hans é aqui evocado como exemplo de tais resultados 

benéficos, tendo em vista o desenvolvimento satisfatório do menino a posteriori. Tal 

constatação acerca do desenvolvimento de Hans é brevemente narrada por Freud (1922/2015) 

em seu pós-escrito à análise do pequeno. Na primavera de 1922, Freud é surpreendido pela 

visita de um jovem rapaz dizendo ser o “Pequeno Hans”, o que lhe causa grande 
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contentamento por lhe permitir verificar o quão bem Hans havia se saído em sua juventude. 

De acordo com Freud, a publicação da análise do menino (em 1909) havia causado grande 

alvoroço e indignação, pois acreditava-se que uma criança submetida à psicanálise em idade 

tão tenra só poderia ser profundamente prejudicada por ter sido “roubada de sua inocência” 

(p.283). No entanto, nas palavras de Freud,  

[...] nenhum desses temores se realizou. O pequeno Hans era agora um formidável 

rapaz de dezenove anos. Ele afirmou estar muito bem e não sofrer de nenhum 

problema ou inibição. Ele não apenas atravessou a puberdade sem danos, mas 

passou muito bem por uma das mais sérias provações de sua vida afetiva. Seus pais 

haviam se separado, e cada qual contraíra um novo matrimônio. Em virtude disso 

ele morava só, mas dava-se bem com os dois e apenas lamentava que a dissolução 

da família o tivesse afastado de sua querida irmã mais nova (Freud, 1922/2015, 

p.283). 

 

Na Conferência XXXIV, intitulada “Explicações, aplicações e orientações”, Freud 

volta a reconhecer a favorabilidade da criança à análise, mas ressalta a importância da 

adaptação da técnica (Vorcaro, 2004). A criança passa a ser considerada muito propícia ao 

tratamento analítico e os resultados deste são considerados seguros e duradouros (Freud, 

1933/2006). No entanto, é preciso que a técnica seja adaptada, pois segundo Freud, a criança é 

“um objeto psicologicamente diferente de um adulto” (Freud, 1933/2006, p.146). Para 

Vorcaro (2004), é a afirmação freudiana acerca da ausência do Supereu na criança que o leva 

a considerar as especificidades da criança e de uma clínica com crianças. Além da ausência do 

Supereu, Freud (1933/2006) alertou para a pouca tolerância da criança à associação livre, a 

presença muito concreta dos pais, bem como a extensão da transferência e das resistências aos 

mesmos. Não são raras as ocasiões em que, como demonstra a clínica, os pais são portadores 

de grande resistência, expressa através de atrasos, esquecimentos, desmarcações e mesmo a 

interrupção do tratamento. Dessa forma, se na análise de adultos o analista precisa se haver 

com o manejo da transferência e de resistências internas, na análise de crianças as 

dificuldades se tornam externas e, muitas vezes, localizadas no casal parental (Vorcaro, 

2004). 

O psicanalista que se propõe a trabalhar com crianças precisa estar constantemente 

atento às peculiaridades que caracterizam tal prática, pois elas não são sem consequências 

para o tratamento. Pensemos na demanda: sabemos o quanto esse primeiro movimento na 

busca por um tratamento é rico de significações. No caso da criança, no entanto, a demanda 

não parte dela, mas do outro – dos pais, da escola, do médico, etc. – e isso precisa ser levado 
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em consideração. Há uma suposição de saber que é depositada no analista primeiramente 

pelos pais, antes mesmo que esse movimento possa ser exercido pela criança (Vorcaro, 2004). 

‘Quem faz?’ a demanda de tratamento e ‘Por que faz?’, são perguntas que trazem elementos 

importantes para a compreensão do lugar ocupado pela criança na estrutura e no imaginário 

da família. Para Vorcaro (2004), é imperativo localizar e diferenciar os sujeitos que formulam 

a demanda para que haja a possibilidade de se estabelecer um laço transferencial. A queixa 

trazida pelos pais sinaliza o fracasso da criança em caber no ideal dos mesmos. Falas muito 

presentes no dia a dia da clínica, como “ele é o oposto da irmã, ela é a melhor da turma, o que 

ela tem de estudiosa ele tem de preguiçoso”, “pago escola cara e ela não quer estudar”, 

“quando eu tinha a idade dela eu não era medrosa assim”, demonstram de onde parte o 

incômodo dos pais, ou seja, há uma discrepância entre o filho que eles têm e aquele que eles 

gostariam de ter. O analista, entretanto, por não encarnar o lugar daquele que visa a adaptação 

da criança, recebe essa queixa não como demanda analítica, mas como sinal daquilo que 

pertence aos pais – a criança que eles gostariam de ser e ter (Vorcaro, 2004). Esse 

discernimento é essencial para que haja a possibilidade da emergência do que é próprio da 

criança, sua singularidade e um posicionamento subjetivo; algo que o sintoma já traz por ser 

uma tentativa de solução – ideia que será melhor explorada no item seguinte.  

Ainda de acordo com Vorcaro (2004), a dificuldade da criança com o método da 

associação livre, apontada por Freud, sinaliza uma diferença marcante entre a clínica com a 

criança e a clínica com o adulto: a forma de inscrição na situação analítica. O adulto se 

inscreve pela via da fala, a criança por sua vez, recorre também a outros caminhos para se 

expressar, como o brincar, o jogo e o desenho. Acerca do jogo, Freud (1908/2015b) afirma, 

no texto “O escritor e a fantasia”, ser a atividade favorita da criança, e também a mais intensa. 

Através da brincadeira, a criança cria um mundo próprio, reajustando elementos da realidade 

para que esse novo mundo inventado lhe seja mais agradável. É digno de nota que, apesar de 

saber que tudo é uma brincadeira, a criança investe quantidade considerável de energia e 

emoção em seus jogos, tratando-os com seriedade. Ainda sobre as produções infantis, Freud 

(1909/2015) afirma, no texto “Análise da fobia de um garoto de cinco anos”, discordar da 

concepção de que sejam pouco confiáveis. Nas palavras de Freud,  

[...] não partilho da opinião, atualmente favorecida, de que o que dizem as crianças é 

inteiramente arbitrário e nada confiável. Não existe arbitrariedade na psique; o 

caráter não confiável das afirmações das crianças vem da preponderância de sua 

fantasia, assim como o caráter não confiável das afirmações dos adultos vem da 

preponderância de seus preconceitos. [...] Rejeitando por completo as afirmações de 

nosso pequeno Hans, certamente lhe faríamos grave injustiça (p.236). 
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O caso do pequeno Hans, contexto no qual Freud fez o referido comentário, ilustra e 

confirma com precisão a afirmação freudiana, pois, como vimos nos dois primeiros capítulos, 

foram as fantasias de Hans que abriram o caminho que culminou na cura da fobia do menino. 

No artigo “Sob a clínica: escritas do caso”, Vorcaro (2003) comenta o texto freudiano e 

afirma que Freud toma os jogos infantis como um texto cifrado, através do qual a criança 

reordena as coisas de seu mundo; a diferença entre esta reordenação pelo lúdico e a fala do 

adulto se dá apenas pelo fato de que os significantes utilizados não são vocais, mas também se 

estruturam através do deslocamento e da condensação. Uma criança que encena em suas 

brincadeiras o pai palhaço que faz “palhaçada” para os filhos palhacinhos rirem enquanto a 

mãe dorme no quarto do andar de cima (sozinha), denuncia algo de sua dinâmica familiar que 

os pais acreditam que a filha desconheça: uma mulher insatisfeita com o marido por não 

considerá-lo sério e confiável, que recebe a filha para dormir em seu quarto todas as noites, 

evitando assim o encontro com o marido em sua intimidade. Ou ainda o desenho de uma 

família onde “o mais bonzinho é o videogame” já que o pai, a mãe e a irmãzinha gritam 

muito. São pequenos exemplos do que a clínica traz à baila, a saber, que os jogos infantis, 

ainda que envoltos em fantasia, são vias de expressão das percepções, angústias e desejos da 

criança. 

O percurso analítico da criança é outra importante especificidade da clínica. De acordo 

com Nominé (1997), no texto “O sintoma e a família”, a criança é trazida para a análise 

porque não consegue constituir seus próprios sintomas, tendo sido até então o sintoma dos 

outros – da família, mais especificamente. Para o autor, o trabalho do psicanalista com a 

criança consiste precisamente em ajudá-la na construção de seus sintomas, contraste radical 

com o que em geral os pais esperam, ou seja, que o sintoma seja extirpado – de preferência de 

forma rápida. Aqui nos deparamos com aquela que pode, a nosso ver, ser considerada a 

particularidade mais marcante da prática clínica com crianças em psicanálise: o sintoma da 

criança surge enlaçado aos pais, como uma resposta ou mesmo denúncia de algo que não vai 

bem. Diferentemente do adulto, a criança traz ao analista um sintoma em plena construção, no 

momento mesmo em que os conflitos são vividos na relação com o par parental. Para Nominé 

(1997), o sintoma da criança é o que, muitas vezes, lhe confere um dado lugar na família e por 

isso “deve-se considerar que se a criança tem um sintoma é porque precisa dele e não temos 

que nos empenhar em curá-lo” (p.47). Ainda nas palavras de Nominé, “o que se espera do 

sintoma desde Freud, é que dê um sentido a acontecimentos insensatos, isto é, reais” (p.47). 

Dessa forma, se o sintoma é o que dá sentido a algo que aflige a criança, ele não deve mesmo 
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ser retirado até que ela possa dele prescindir. É o que podemos ver com Hans, na medida em 

que as intervenções do pai, orientadas por Freud, têm o efeito de encorajar as produções 

fantasmáticas do menino, encorajando inclusive sua fobia, até o momento em que Hans não 

mais necessita do suporte do sintoma fóbico para evitar o encontro com a angústia.  

Vemos que é possível encontrar já em Freud o reconhecimento do lugar de destaque 

que os pais têm no tratamento da criança, tanto por sua presença concreta, quanto pelos 

obstáculos que podem surgir a partir da resistência deles, mas principalmente pelo 

enlaçamento entre o sintoma da criança e a família. Tendo em vista a importância do casal 

parental para a questão aqui proposta, a saber, de que a fobia seja uma resposta a algo que 

surge do romance familiar vivenciado no Édipo, consideramos essencial pensar o sintoma da 

criança em sua relação com os pais. 

 

3.2 O sintoma da criança  

 

Para pensar a importância do sintoma da criança e seu lugar na dinâmica familiar, faz-

se necessário pensar primeiramente na função que o sintoma tem em psicanálise. A noção de 

sintoma é fundamental, pois não somente o início da psicanálise, mas toda sua trajetória foi 

pautada na escuta daqueles que se queixavam de algum sofrimento. Na conferência intitulada 

“Psicanálise e psiquiatria”, ao traçar uma diferença entre as formas pelas quais ambas tomam 

os sintomas da neurose, Freud (1917/2014c) afirma que, para a psicanálise, a fala do paciente 

é de extrema importância, pois é a partir daí que se torna possível a compreensão do sentido 

do sintoma. Pensar no sintoma como dotado de sentido pressupõe considerá-lo como tendo 

uma função, um papel na história do sujeito que se queixa, e isto não é sem consequência: o 

sintoma para a psicanálise não é um mero incômodo do qual o sujeito nada sabe e que precisa 

ser aniquilado. Pelo contrário, é um sofrimento do qual somente o sujeito pode dizer. 

A ideia de que há um sentido que subjaz aos sintomas é novamente apresentada por 

Freud (1917/2014d) no texto “O sentido dos sintomas”. Para o autor, é por valorizar o 

conteúdo dos sintomas que a psicanálise pôde estabelecer a existência de uma conexão entre 

estes e as experiências do paciente. Freud (1917/2014e) avança, na conferência XXIII, 

intitulada “Os caminhos da formação de sintomas”, ao afirmar que os sintomas neuróticos são 
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uma formação de compromisso diante de um conflito psíquico no qual a libido se retira do eu 

e regride para fixações situadas ao longo do desenvolvimento do sujeito. Segundo Freud, o 

sintoma surge como um acordo entre ideias conflitantes, ou seja, entre o recalque e o 

recalcado, como uma via alternativa de satisfação. As fixações para as quais a libido regride 

são as experiências e atividades sexuais infantis as quais, segundo Freud (1917/2014e), 

merecem consideração especial, pois, “são prenhes de consequências, pois se dão em épocas 

de desenvolvimento incompleto, e precisamente essa circunstância as torna capazes de 

produzir efeito traumático” (p.279).  

Ainda acerca das experiências infantis Freud (1917/2014e) afirma que, “têm seu 

significado particular e já o evidenciam na infância. Também existem neuroses infantis, em 

que o fator do retrocesso temporal é, necessariamente, bastante reduzido, quando não 

inexistente, se o adoecimento é consequência imediata das vivências traumáticas (p.280)”. As 

palavras de Freud nos remetem à relevância das experiências infantis como possíveis fontes 

de angústia, bem como à importância do sintoma da criança, na medida em que ele aponta 

para algo que não vai bem, no momento mesmo em que a criança o manifesta. Dessa forma, 

se para Freud é fundamental considerar a relação do sintoma com as experiências do sujeito, 

no caso da criança o sintoma é um verdadeiro pedido de socorro no exato momento em que o 

conflito se instala. Segundo Santiago (1997), no texto “O sintoma na direção do tratamento”, 

esta é uma das especificidades da clínica com crianças, qual seja, a possibilidade de assistir à 

construção do sintoma ao longo do tratamento. A autora afirma ainda que “a clínica 

psicanalítica com criança deve considerar as manifestações do sintoma como uma verdadeira 

bússola das diversas etapas do andamento da cura” (p.69). Especialmente no que diz respeito 

à fobia, a autora enfatiza a importância desta na obra de Freud, tendo sido considerada por ele 

como um grande paradigma do sintoma na infância (Santiago, 1997). 

De acordo com Barroso (2009), no artigo “A criança e seus sintomas”, “a criança e 

seus sintomas estiveram no âmago da teoria freudiana do sintoma, sobretudo, por meio do 

caso Hans” (p.1). A fobia de Hans foi evocada por Freud em diversos momentos de sua obra 

para ilustrar uma série de noções: a sexualidade infantil, os conflitos edípicos, a angústia de 

castração, o mecanismo do recalque e a construção do sintoma. No texto “Inibição, sintoma e 

angústia”, Freud (1926/2014) faz referência à “zoofobia histérica infantil” (p.32) do pequeno 

Hans, a fim de pensar o mecanismo da formação dos sintomas e sua relação com a angústia. O 

autor considera a fobia infantil uma alternativa na solução de um conflito, no caso de Hans o 
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conflito edípico – amor e hostilidade dirigidos ao pai; desejo sexual voltado para a mãe. Dessa 

forma, Freud evoca a fobia como paradigma da função do sintoma: uma formação de 

compromisso com fins de livrar o sujeito de uma situação insustentável. Nesse momento de 

sua obra, Freud (1926/2014) passa a considerar a angústia como a causa do recalque e não 

somente o efeito deste, como havia considerado anteriormente. Dessa forma, o sintoma é aqui 

apresentado como uma forma de subtrair o Eu de uma situação de perigo (Freud, 1926/2014), 

uma resposta ao encontro com a angústia. No caso da fobia, como já vimos no primeiro 

capítulo, para Freud o perigo em questão é precisamente o perigo da castração. 

Ainda em 1926, no texto “A questão da análise leiga”, o sintoma é apresentado como 

tendo função estruturante para a criança, como “o que constitui a criança como sujeito” 

(Barroso, 2009, p.1), na medida em que a neurose infantil passa a ser vista como regra e não 

como exceção. No texto supracitado, Freud se refere à neurose na criança como algo quase 

que inevitável no processo de desenvolvimento, “da disposição infantil inata à sociedade 

civilizada” (1926/2014b, p.169). Diante dos impasses colocados pelo desenvolvimento da 

sexualidade, a criança responde e é essa resposta que vai marcar sua escolha de objeto, 

escolha que se dá com a dissolução do romance edípico. É importante relembrar que o 

romance edípico foi considerado por Freud como fundamental para o desenvolvimento sexual 

da criança, sendo a via de inserção desta em uma lei que regulará suas relações: para a 

menina, a identificação com a mãe e a busca pelo objeto de desejo junto àquele suposto tê-lo 

– o homem; para o menino, a identificação com o pai e o investimento amoroso em outra 

mulher que não seja a mãe, pois esta pertence ao pai. De acordo com Sauret (1997), no texto 

“O infantil & a estrutura”, o Édipo é tomado por Freud como um momento de 

questionamento, já que a realidade da anatomia não dita ao sujeito o que lhe cabe fazer, seja 

como homem ou como mulher. Diante do silêncio da anatomia, a resposta para a questão “o 

que sou eu?” – seja resposta de recusa ou de aceitação – é o que faz o sujeito surgir. Assim, 

conforme afirma Sauret (1997), “O sujeito não tem idade” (p.17); é precisamente isto o que 

possibilita pensar a criança como sujeito capaz de responder, condição para se pensar também 

a clínica com a criança.  

Barroso (2009) afirma ainda que foi também a partir do caso Hans que Lacan teceu 

muitas de suas importantes elaborações sobre o sintoma, em especial no seminário IV, “A 

relação de objeto”. Nesse momento do ensino de Lacan, com a elaboração da noção de 

metáfora paterna e a articulação entre fobia e castração, o sintoma da criança aparece 
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enlaçado à estrutura familiar (Barroso, 2009). Lacan (1956-57/1995) se refere ao complexo de 

Édipo como crise normativa na qual a criança se depara com o impasse de entender de que 

formas ela pode se relacionar com uma mãe e com um pai, tendo em vista que este é a figura 

central que pode lhe permitir se inserir em um mundo organizado por uma ordem simbólica. É 

exatamente isso o que a observação de Hans ilustra, isto é, uma criança preocupada em 

entender o que ela é e que lugar ocupa diante dos pais (Lacan, 1956-57/1995). Aqui o sintoma 

aparece como uma resposta do sujeito a uma questão, nas palavras de Lacan,  

[...] se a neurose é, assim, uma espécie de questão fechada para o próprio sujeito, 

mas organizada, estruturada como questão, os sintomas se deixam compreender 

como os elementos vivos desta questão articulada sem que o sujeito saiba aquilo que 

ele articula (p.403). 

Para Hans, trata-se de elucidar os problemas que se colocam para ele em meio ao seu 

romance edípico – o que ele é diante do desejo da mãe e que lugar o pai tem aí – usando as 

funções do cavalo (cair e morder) para reconstruir uma situação sustentável (Lacan, 1956-

57/1995). 

Vimos no segundo capítulo, ao nos determos no seminário IV de Lacan, que o sintoma 

fóbico se constitui por uma substituição do pai real pelo objeto fóbico. O objeto da fobia 

desempenha, desta maneira, um papel metafórico na medida em que é posto em lugar de um 

significante que falta (o pai), a fim de criar uma nova significação (Lacan, 1956-57/1995). O 

texto de 1953, “Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise”, traz a noção do 

sintoma estruturado como uma linguagem, como um processo metafórico no qual se dá um 

deslocamento simbólico. Nas palavras de Lacan, o sintoma “é o significante de um 

significado recalcado da consciência do sujeito” (p.282), é uma fala em plena atividade – fala 

esta que Freud decifrou – sendo por isso passível de se resolver em uma “análise linguageira” 

(p.270).  

A função metafórica do sintoma é novamente mencionada por Lacan (1957/1998) no 

texto “A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud”, no qual ele afirma que o 

mecanismo da metáfora é o mesmo que constitui o sintoma analítico: entre o significante 

recalcado e aquele que o substitui “passa a centelha que fixa num sintoma [...] a significação, 

inacessível ao sujeito consciente onde ele pode se resolver” (p.522). A fobia de Hans mais 

uma vez é evocada como ilustração, pois com o deslizamento do significante do qual o 

menino carece – o pai real – àquele ao qual ele apela como substituto – o cavalo – a fobia 

irrompe permitindo uma série de permutações que auxiliam o pequeno na elucidação dos 
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enigmas que aí se colocam para ele, quais sejam, o enigma de seu sexo e de sua existência. 

Não é sem razão que Lacan (1956-57/1995) se refere à fobia como uma “poesia viva”, já que 

assim como o poeta, o fóbico faz uso de seu sintoma para criar, para escrever um novo texto, 

suprir algo que não lhe é oferecido. 

 

3.2.1 A criança entre dois: o sintoma como resposta  

 

Se o sintoma neurótico do adulto tem estreita relação com as experiências do sujeito, 

mais precisamente com aquelas que remetem à questão sexual, cabe pensarmos no que isso 

significa para a criança. Conforme trabalhado no primeiro capítulo e aqui retomado, Freud 

considera o complexo de Édipo um momento de crise, porém fundamental para o 

desenvolvimento da sexualidade da criança. É um estágio fecundo de conflitos de ordem 

sexual e afetiva que giram em torno das relações entre a criança e os pais. Dessa forma, já em 

Freud os pais aparecem como personagens importantes na construção da neurose da criança. 

Nominé (1997) afirma, no texto “O sintoma e a família”, que o sintoma da criança tem íntima 

relação com sua estrutura familiar. Tal relação, de acordo com o autor,  

[...] é uma articulação que Freud nos ensinou, já que, como ele disse, os sintomas 

neuróticos são consequência do famoso complexo de Édipo que ordena, desde muito 

tempo, a estrutura da família. Lacan deu continuidade à ideia freudiana e logo 

outorgou ao complexo de Édipo um valor estrutural (p.10). 

O sintoma neurótico do adulto se constrói sobre os escombros do Édipo; para a 

criança, no entanto, a neurose pode surgir em meio ao romance edípico, no momento mesmo 

em que ela vive toda a gama de questões que caracterizam o complexo – o confronto com a 

sexualidade, o estar enamorado por um dos pais, a consequente hostilidade dirigida para o 

outro e o encontro com a castração. O sintoma aparece, então, como uma possível resposta a 

algo desse encontro com a sexualidade, cujos primeiros objetos são inevitavelmente os pais. 

No caso de Hans, a fobia é a forma encontrada pelo menino de traduzir a angústia que surge 

diante do encontro com o real de sua sexualidade, isto é, o pênis que se agita com as primeiras 

masturbações e ejaculações (Nominé, 1997).  

Acerca do sintoma da criança, Lacan (1969/2003) afirma, no texto “Nota sobre a 

criança”, que pode aparecer sob duas formas – como resposta ao que existe de sintomático na 

estrutura familiar e como resposta à verdade da mãe. No primeiro caso, o sintoma representa a 
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verdade do casal parental, ou seja, a criança faz um sintoma em resposta a algo da dinâmica 

de seus pais. Para Lacan (1969/2003), esse é um caso mais complexo, porém mais sensível às 

intervenções do psicanalista. De acordo com Miller (2014), no artigo “A criança entre a 

mulher e a mãe”, quando o sintoma da criança remete ao casal parental, há aí uma referência à 

metáfora paterna – ainda que frágil, como no caso de Hans – sendo, desta maneira, mais 

suscetível às intervenções do analista.  Já no segundo caso, isto é, quando o sintoma da 

criança responde unicamente à verdade materna, a intervenção fica dificultada, pois a criança 

se encontra presa ao lugar de identificação ao objeto de desejo da mãe (Miller, 2014).  

Ainda no texto “Nota sobre a criança”, Lacan (1969/2003) se refere à família como 

tendo a função de transmissão de condições para a constituição do sujeito, transmissão que 

não passa tanto pela presença física do pai e da mãe, quanto pelas funções por eles 

desempenhadas: os cuidados e o interesse da mãe para com a criança, atravessados por sua 

condição de faltosa e por seu desejo; ao pai cabendo a transmissão da lei que regula esse 

desejo. Ao comentar o referido texto de Lacan, Sauret (1997) afirma ser precisamente devido 

a essa função de transmissão que a família tem persistido mesmo diante dos variados ataques 

que lhe são dirigidos. Ainda de acordo com o autor, “não há necessidade de família para fazer 

filhos, mas para fazer sujeitos, sim” (Sauret, 1997, p.86).  

Ao falar do lugar que a família ocupa na constituição do sujeito, Lacan se refere ao pai 

e a mãe em suas funções, como aqueles que transmitem à criança algo do desejo. No artigo 

“Psicanálise de criança: a presença dos pais”, Spínola (2001) afirma que a releitura da família, 

empreendida por Lacan a partir do texto freudiano, opera uma mudança de uma concepção 

ambientalista para uma visão estrutural. Isto é, não se trata de analisar o ambiente familiar em 

busca da causa do sintoma da criança a partir da qualidade dos cuidados maternos ou mesmo 

da presença do pai. Ao fazer uma leitura estrutural da família, Lacan procura pensar a partir 

da falta, da castração à qual pai e mãe são submetidos e encarregados de transmitir à criança 

(Spínola, 2001). O texto freudiano acerca da fobia de Hans ilustra exatamente o que Lacan 

formaliza em seu ensino: por mais dedicados, carinhosos e esclarecidos que sejam os pais de 

Hans, algo falha – o pai falha em operar no inconsciente do filho de forma a conduzi-lo 

através de seu complexo de castração – e a fobia vem socorrê-lo. 

Um caso específico de nossa clínica também ilustra a pertinência da leitura 

empreendida por Lacan acerca da família em termos de funções e não da qualidade dos 

cuidados parentais. Trata-se de uma menina que desenvolve uma fobia a sangue e que, em 
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função disso, deixa de ir à escola ou a qualquer lugar onde possa ou já tenha visto alguém 

ferido. O caso mostra uma criança cercada de carinho e cuidados, cujos pais presentes e 

atenciosos se dedicam a procurar ajuda com o objetivo de pôr fim ao sofrimento da filha. O 

trabalho clínico revela, no entanto, uma mãe que traz o marido em seu discurso perante a filha 

como um homem fraco e que não deve ser levado a sério. A filha dorme no quarto dos pais 

mesmo quando pede para dormir sozinha, sob a justificativa da mãe de temer “que ela sinta 

alguma coisa à noite”. O pai fracassa diariamente em intervir na relação sufocante entre mãe e 

filha e é nesse cenário que nossa pequena paciente desenvolve uma fobia que mobiliza os pais 

através de sua recusa a ir à escola e de suas crises de choro a qualquer visão de sangue. Assim 

como Hans, essa criança parece fazer um apelo a algo que ultrapassa a qualidade dos cuidados 

a ela dedicados pelos pais, ela apela a alguém que coloque ordem em sua relação com a mãe, 

alguém ou algo que a desaloje desse lugar de ‘assujeitada’ ao desejo caprichoso da mãe, 

mesmo que para isso seja preciso uma ferida – que sangre. 

Vemos que a forma de inscrição de cada membro da família não se dá sem 

consequências: o pai, agente da castração, portador da lei que regula o desejo da mãe, homem 

também faltoso que busca algo de seu desejo na mulher; a mãe como aquela que, por sua 

condição de faltosa, busca na maternidade uma possível resposta e por não encontrá-la precisa 

se reconhecer não-toda, buscando no homem o objeto de seu desejo. No entanto, esta ‘dança’ 

de desejar e ser desejado entre homem/mulher, pai/mãe, só funciona se ambos consentem a 

castração, pois para desejar junto ao outro é preciso se aceitar castrado, condição fundamental 

para que a castração seja também transmitida à criança. Esta chega então para ocupar o lugar 

de um objeto desejado, sobre o qual incidem uma série de expectativas e ideais fadados a 

serem frustrados – melhor assim! – o que torna tal lugar extremamente angustiante, sendo 

muitas vezes necessário o suporte do sintoma a fim de recusá-lo.  

Que papel cabe então à criança? Segundo Nominé (1997), é melhor que ela seja um 

engodo. A criança como engodo é aquela que não satura a falta materna, fazendo-se apenas de 

semblante e não equivalente ao falo. Miller (2014) utiliza o termo ‘metáfora infantil’ para se 

referir a esse lugar de equivalência entre criança e falo. Tal metáfora, entretanto, só é bem 

sucedida ao falhar, isto é, é preciso que a criança não esteja fixada à identificação fálica, mas 

sim que ela deslize para a significação fálica, movimento possibilitado pela castração (Miller, 

2014). 
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Conforme trabalhado no capítulo anterior, a fase pré-edípica é considerada 

fundamental para Lacan por se tratar do momento em que a relação mãe-criança se dá de 

forma quase que imperturbada pelo pai, sendo o estágio no qual a criança aparece como 

equivalente ao falo da mãe. Esse falo é o falo pré-histórico da mãe, remete à sua infância, na 

qual ela própria se percebeu pouco equipada pela mãe que não lhe proveu do falo, o que a 

leva a buscá-lo junto ao pai (Nominé, 1997). A função do pai é, portanto, separar a criança do 

falo imaginário da mãe, envolvendo os elementos então reinantes da fase pré-edipiana – mãe, 

criança e falo – em uma relação simbólica, o que permite manter certa distância entre eles 

(Nominé, 1997). É o pai quem vai, através de sua lei, passar a mediar a relação mãe-criança 

em relação ao falo. No entanto, quando o pai é insuficiente nessa empreitada, a criança 

encontra o sintoma como um recurso para se deslocar do lugar perigoso de equivaler ao objeto 

do desejo materno (Nominé, 1997) – remetemo-nos aqui mais uma vez a Hans para lembrar 

que é disso que se trata em sua fobia, de se desalojar do lugar de equivalente do falo da mãe, 

já que o pai não aparece para tirá-lo de lá. Nominé (1997) afirma que o sintoma tem a função 

de remediar a falha do pai ao impedir que a criança encarne o lugar de objeto fálico da mãe.  

À vista disso, percebemos que a função do pai é se encarregar de castrar a mãe, de 

impedir que a criança seja o objeto que saturaria sua falta, que a faria toda. Para que isso se 

dê, com efeito, é preciso que a mãe não seja, nas palavras de Miller (2014), “suficientemente 

boa” (p.3), isto é, é preciso que os cuidados dispensados à criança não desviem a mãe de 

desejar como mulher. Miller (2014) afirma que a criança é aquela que divide, no sujeito 

feminino, a mãe e a mulher, pois é fundamental que a mãe não seja preenchida pela criança – 

o que a faria deixar de desejar ou desejar pouco enquanto mulher. Assim, de um lado o sujeito 

feminino se volta para a criança através de seus cuidados e interesse, sempre marcados por 

sua falta e pelo desejo de encontrar aí, na criança, aquilo que lhe falta; por outro lado, diante 

do fracasso da criança em lhe preencher, ela (a mãe), se volta para o homem como aquele que 

também pode lhe dar o que deseja. Portanto, é preciso que também para o sujeito masculino 

haja uma divisão (Miller, 2014), pois o pai só pode castrar a mãe na medida em que ele 

também é não-todo, na medida em que ele também se reconhece castrado. Vemos que isso 

não se passa com os pais de Hans. De acordo com Nominé (1997), vários elementos no caso 

do pequeno Hans indicam que o casal não ia bem. A mãe – que havia sido paciente de Freud – 

é bastante neurótica, “enquanto histérica nega-se a fazer-se de sintoma de seu marido, não 

orienta seu desejo” (Nominé, 1997, p.57). O pai, por sua vez, também não se ocupa da esposa 

como objeto de seu desejo. Vemos ainda, no relato que Freud (1909/2015) faz do caso, as 
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tentativas malsucedidas do pai em impedir que Hans visite a cama do casal todas as manhãs, 

algo que sinaliza para a relação frágil da mãe com a palavra do pai. Estes são elementos 

cruciais para a leitura do caso, pois sinalizam a dificuldade dos pais de Hans em se haver com 

a própria castração.  

Em outro caso de fobia infantil trazido por nossa clínica também encontramos os 

efeitos, para a criança, de um pai frágil e impotente frente ao desejo da mãe. Trata-se de uma 

menina de seis anos trazida pela mãe por ter desenvolvido um ‘medo incontrolável’ de chuva. 

Segundo a mãe, o marido trabalha muito, quase não fica em casa e ‘fala quase nada’, mas a 

menina é muito apegada a ele. Vemos também nesse caso a fobia funcionar como um perfeito 

auxiliar na empreitada da criança em convocar o pai, pois sempre que o céu escurece e 

começa a trovejar a menina tem crises de choro e só se acalma quando volta para casa e fecha 

todas as janelas, mas não sem antes encontrar o pai e chamá-lo junto da mãe. Ouvindo os 

pais, é possível perceber o quão frágil é esse pai na configuração familiar; é a mãe quem toma 

todas as decisões no que concerne à família, inclusive a decisão de buscar a filha na escola 

quando ela chora e permitir que ela durma na cama do casal sempre que deseja. A fala da mãe 

a respeito do pai, “ele fala quase nada”, nos remete ao sintoma da menina que se assusta e ao 

mesmo tempo se fascina com o trovão. Através de sua fobia, ela apela a esse pai que diga algo 

a respeito da situação toda, e faz isso se servindo daquilo que a chuva lhe oferece: o raio, o 

trovão, a delimitação de um espaço, de um limite, pois a chuva demarca onde é que cada um 

deles deve estar. 

Para Spínola (2001), o pai deve operar no inconsciente como significante, intervindo 

no complexo de Édipo pela introdução de uma norma para a criança, a norma fálica. No caso 

de Hans, a autora afirma que o pai, apesar de presente na família, só pôde operar no 

inconsciente da criança pela via da fobia. O mesmo pode ser observado nos casos trazidos por 

nossa clínica. O sintoma fóbico aparece como a resposta da criança a isso que falha no 

contexto de sua família, a saber, que o pai, apesar de dedicado e atencioso, não captura o 

desejo de sua mulher a ponto de fazê-la desejar para além da criança. A respeito desse lugar 

ocupado pela criança no imaginário da mãe, Spínola (2001) afirma que,  

[...] de fato não há criança que não esteja incluída como objeto no fantasma da mãe. 

É com seu fantasma que ela acolherá a criança. [...] Entretanto o uso deste fantasma 

é diferente conforme ele esteja ou não regulado pela função paterna. Quanto maior a 

carência paterna, mais a criança tende a ser envolvida na fantasia da mãe (p.67). 
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Dessa forma, o sintoma de Hans e os demais aqui citados não surgem porque a criança 

ocupa o lugar de suposto-ser o objeto do desejo da mãe – traço comum à constituição de todo 

sujeito – a questão sintomática se coloca a partir do momento que o pai não aparece onde lhe 

caberia, isto é, no momento de deslocar a criança do jogo de engodo com a mãe e cumprir o 

papel de agente da castração, tornando possível o deslizamento da criança desse lugar de 

equivalente do falo para a significação fálica. A esse respeito, Nominé (1997) afirma que o 

título de agente da castração remete à função do pai de fazer passar o falo imaginário 

enraizado na relação mãe-criança, para o falo simbólico, aquele que só pode ser transmitido à 

criança pelo suposto detentor do mesmo: o pai. 

Vemos então que, em meio à constelação familiar, a criança surge como aquela que 

carrega algo do casal parental, denunciando o que se passa com os pais. No texto “O sintoma 

na direção do tratamento”, Santiago (2014) afirma que todo sujeito, criança ou adulto, retira 

algo dos pais ao construir seu sintoma. Para a autora,  

[...] o sintoma – como efeito de sentido – pode indicar aquilo que é a resposta de um 

sujeito à demanda que lhe é dirigida pelo Outro – o efeito da demanda ‘coma 

direitinho’ pode ser uma anorexia; a demanda “faça cocô” pode provocar uma 

constipação (p.73). 

Dessa forma, a resposta sintomática cumpre o papel de assegurar à criança a recusa diante da 

ameaça de se fixar nesse lugar de sintoma dos pais. É o que vemos se passar nos casos de 

fobia infantil aqui evocados. A fobia é a resposta encontrada pela criança para lidar com o 

fato de não ser suficiente para a mãe e ao mesmo tempo como suplência ao pai que não vem 

em seu socorro para dar à mãe o que ela não pode dar.  

Destacamos aqui o termo “resposta”, pois pressupõe a participação ativa do sujeito. 

Dizer que o sintoma da criança denuncia aquilo que não vai bem com os pais é diferente de 

dizer que os pais “causam” o sintoma da criança. Sauret (1997) adverte que é preciso ter 

cuidado para não se incorrer no risco de responsabilizar os pais pelo sintoma do filho, pois se 

fosse esse o caso, bastaria analisar os pais. Para a psicanálise, o sujeito é responsável por 

aquilo que faz de seus determinantes (Sauret, 1997); isso pressupõe não desconsiderar as 

condições que são oferecidas à criança, aquilo que já vem pronto de seus pais, mas levar em 

conta também como ela responde a isso. Interessa-nos, portanto, o que a criança faz com 

aquilo que lhe é trazido pelos pais; a qual resposta ela recorre diante daquilo que não vai bem 

e que lhe concerne do romance familiar. Privilegiamos, aqui, o sintoma fóbico não somente 
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por ser uma das respostas à qual a criança recorre, mas por ser a mais frequente, conforme 

apontado por Freud (1913/2014) em “Totem e Tabu”.  

 

 3.3 O sintoma fóbico: saída frente à angústia 

 

Vimos no primeiro capítulo a importância atribuída por Freud à fobia como a 

enfermidade psíquica da infância por excelência e como uma resposta da criança frente à 

angústia de castração. Já em Lacan, conforme abordado no segundo capítulo, encontramos a 

fobia também como resposta da criança, porém frente à possibilidade de que a castração possa 

faltar, isto é, como resposta diante da angústia que essa carência mobiliza no sujeito. A 

análise da fobia do “Pequeno Hans” foi o texto chave para ambas as leituras que, a nosso ver, 

apesar de diferentes, têm um ponto crucial em comum: a fobia articulada à castração e tomada 

como resposta do sujeito diante do encontro com a angústia. 

Ao defender a existência e a importância da sexualidade infantil, Freud demarca o 

enlaçamento entre angústia e infância: o pleno desenvolvimento da sexualidade nos primeiros 

cinco anos de vida, o investimento amoroso dos pais como primeiros objetos do desejo 

sexual, os conflitos edípicos, enfim, os diversos impasses característicos da infância que são 

constante fonte de angústia e em alguns casos – é o que buscamos discutir aqui – resultam em 

sintomas. É o que Barroso (2009) comenta, no artigo “A criança e seus sintomas”. De acordo 

com a autora,  

[...] a psicanálise sempre valorizou a articulação do sintoma da criança com a 

angústia, demonstrando que a angústia não é um afeto estranho à infância. Ao 

contrário, a aproximação entre a infância e a angústia é tributária da concepção da 

sexualidade infantil, do encontro com a realidade sexual, cuja descoberta destituiu a 

crença no paraíso feliz da infância (p.3).  

Dessa forma, a angústia infantil aparece como inevitável diante dos enigmas com os quais a 

criança se confronta ao longo de seu desenvolvimento, em especial aqueles que concernem à 

sexualidade (Barroso, 2009). Contudo, se a angústia é inevitável, o que leva à irrupção de um 

sintoma? Aqui, mais especificamente nos interessa o sintoma fóbico, ou seja, se os enigmas 

da sexualidade são fonte de angústia para a criança, o que leva à irrupção de uma fobia? 
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No texto “Inibição, sintoma e angústia”, Freud (1926/2014) afirma que a angústia é 

um pressuposto da formação de sintomas na medida em que estes são criados para evitar o 

desenvolvimento da mesma. Nas palavras de Freud,  

[...] nossa conclusão é a seguinte, portanto. A angústia é a reação à situação de 

perigo; dela é poupado o Eu ao fazer algo para evitar a situação ou subtrair-se a ela. 

Poder-se-ia dizer, então, que os sintomas são criados para evitar o desenvolvimento 

da angústia, mas isso não nos leva a enxergar profundamente. É mais correto dizer 

que os sintomas são criados para evitar a situação de perigo que é sinalizada pelo 

desenvolvimento da angústia. Nos casos até aqui examinados, porém, esse perigo 

era a castração ou algo dela derivado (p.68). 

 

A fobia seria, portanto, uma das formas de se lidar com um conflito, uma maneira de 

evitar o encontro com a angústia (Freud, 1926/2014). Para Freud, conforme trabalhado no 

primeiro capítulo, no caso de Hans a fobia aparece como tentativa de solucionar o conflito 

edípico: amar e odiar o pai (Freud, 1926/2014). De acordo com Barroso (2009), no referido 

texto Freud se refere à fobia como um paradigma da formação do sintoma, utilizando-a para 

pensar também a relação entre sintoma e angústia. Ainda fazendo referência ao caso do 

pequeno Hans, Freud afirma que a angústia, apesar de ser o afeto predominante na fobia, não 

é o sintoma, este surge por um deslocamento – no caso de Hans, trata-se da substituição do 

pai pelo cavalo. De acordo com Freud, “esse deslocamento, portanto, produz aquilo que pode 

ser chamado sintoma” (p.35). 

Conforme discutido no primeiro capítulo, o texto “Inibição, sintoma e angústia” marca 

um ponto de virada na teoria de Freud acerca da angústia e isso tem consequências para a 

teoria da fobia. No referido texto, Freud (1926/2014) afirma que a angústia não é somente o 

efeito do recalque, mas o motor que o coloca a trabalho. Essa afirmação tem grande 

importância para o tema da fobia, pois ela aparece já em Freud como uma possibilidade de 

resposta encontrada pela criança diante da angústia, aqui mais especificamente a angústia de 

castração. Ainda que a leitura de Freud tenha privilegiado a fobia como medo da castração, 

interessa-nos destacar a importância por ele atribuída à substituição como condição para o 

deslizamento da angústia para a construção do sintoma fóbico, pois em Lacan encontramos 

em destaque a função metafórica da fobia na medida em que o significante fóbico faz 

suplência a outro significante – o pai real. 

Segundo Barroso (2009), Lacan também deu importância especial à fobia na infância, 

“elevando-a ao estatuto de resposta estrutural da criança ao encontro com a falta no Outro” 

(p.4). Retomemos brevemente a discussão apresentada no segundo capítulo. Para Lacan 
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(1956-57/1995), a fobia é “uma sentinela avançada, uma proteção contra a angústia” (p.287). 

Angústia com a qual a criança se depara ao perceber que não pode satisfazer a mãe e que, 

portanto, alguém precisa fazê-lo a fim de lhe permitir sair desse lugar de engodo, de faz-de-

conta-que-se-é-tudo-o-que-a-mãe-deseja. Cabe ao pai a função de desalojar a criança da 

posição de identificação ao falo, permitindo que ela caminhe para a significação fálica, isto é, 

para a assunção da castração e a consequente mobilização para um dia ter acesso ao falo. 

Vimos como Hans é abalado da posição de objeto fálico da mãe em duas direções: a primeira 

com o nascimento da irmã Hanna, demarcando sua insuficiência em satisfazer a mãe e a 

segunda com o despertar de sua sexualidade, a agitação do pênis pela ereção e a rejeição da 

mãe ao chamar seu ‘faz-pipi’ de porcaria. Falta a Hans, entretanto, um pai real eficiente o 

bastante para ajudá-lo a significar todas essas experiências. No caso de Hans, a fobia funciona 

como um apelo ao pai, que por ser frágil enquanto pai real, precisa de um suplente, algo ou 

alguém que cumpra a função de castrador, de organizador simbólico da vida da criança. Hans 

encontra esse suplente no cavalo (Lacan, 1956-57/1995). Assim, vemos que, para Lacan, a 

fobia tem íntima ligação com a relação entre criança-mãe-falo e a função paterna. Lacan toma 

a fobia, portanto, como uma relação com o desejo da mãe, antes da intervenção do pai (Miller, 

1995). Nas palavras de Miller, “Lacan apresenta a fobia sobre o fundo de angústia, já como 

uma estruturação do mundo, que permite ao sujeito situar-se” (p.93). Veremos como isso se 

dá com alguns exemplos da clínica. 

No Seminário “A relação de objeto” Lacan (1956-57/1995) relata o caso de uma 

pequena inglesa fóbica que fora acompanhada por uma discípula de Anna Freud no período 

da guerra. Trata-se de uma menina de dois anos e cinco meses que, por ocasião da guerra, está 

separada de sua mãe, tendo perdido seu pai no início da guerra. A mãe, no entanto, visita a 

filha com frequência, instalando um jogo de presença e ausência e desempenhando, segundo 

Lacan, sua função de mãe simbólica. Tendo feito a recente descoberta do ‘faz-pipi’ dos 

meninos, essa menininha quer imitá-los e manuseá-los, o que não se configura enquanto 

problema até que em uma bela noite acorda com um “medo louco” (p.72), pois acredita que 

há ali um cachorro prestes a morder seu sexo. O medo é tanto que a garota precisa ser levada 

para outra cama. Teria sido a constatação da ausência do pênis o fator desencadeador da 

fobia? De acordo com Lacan, essa descoberta não foi o bastante, tendo sido necessária uma 

segunda ruptura, ocorrida no intervalo entre tal descoberta e a eclosão da fobia. A mãe cai 

doente e por isso deixa de visitar a filha, mas ainda assim, mesmo diante da ausência da mãe, 

não há crise fóbica. Contudo, ao retornar, a mãe já não tem a mesma energia ou alegria e a 
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menina se depara com uma mãe sem forças, débil e cansada – o que se segue a esse encontro 

é o sonho com o cachorro que morde o sexo e a irrupção da fobia. 

Acerca da fobia da pequena inglesa, Lacan (1956-57/1995) afirma que, 

[...] é um caso muito favorável para se estudar a fobia, porque as coisas se passam 

no limite da relação edipiana. Existe inicialmente uma dupla decepção imaginária – 

localização pela criança do falo que lhe falta, depois, num segundo tempo, 

percepção de que à mãe, a esta mãe que está no limite do simbólico e do real, falta 

também o falo. Segue-se o apelo feito pela criança a um termo que sustente esta 

relação insustentável. É então a eclosão da fobia, com o surgimento deste ser 

fantástico que é o cão, que aqui intervém como, falando propriamente, o responsável 

por toda a situação, aquele que morde, aquele que castra, aquele graças ao qual o 

conjunto da situação é pensável, vivenciável simbolicamente, ao menos por um 

período provisório (p.81). 

Outro elemento importante neste caso concerne ao fim da guerra e ao novo casamento da 

mãe. A filha volta a viver com a mãe e se vê com um novo pai e um novo irmão mais velho. 

Para Lacan (1956-57/1995), este fato – considerado pela psicoterapeuta da menina um motivo 

mais que suficiente para uma recaída da fobia – na verdade é fundamental para auxiliar a 

garota no atravessamento de sua crise, pois ela tem agora um pai presente o bastante para 

introduzir um elemento simbólico para além das relações entre mãe e filha. Ainda nas 

palavras de Lacan,  

[...] ele (o novo pai) substitui aquilo que nos parece ter sido saturado pela fobia, a 

saber, o temor do animal castrador como tal, que se verificou ser o elemento de 

articulação essencial, necessário, tendo permitido à criança atravessar a grave crise 

em que havia entrado diante da impotência materna (p.75). 

 Vemos no caso citado por Lacan a fobia dessa menina de tão pouca idade funcionar 

como uma forma de asseguração de seu mundo, ameaçado pela im-potência materna. A 

constatação da castração materna e a falta de uma figura que possa introduzir um mínimo de 

organização simbólica no mundo dessa criança a confronta com a angústia de estar totalmente 

‘assujeitada’ a essa mãe que pode aparecer, mas pode também faltar. Diante dessa angústia, a 

criança convoca, através de seu sintoma, um suplente que possa lhe prover de alguma 

asseguração, neste caso o cão que, com sua mordida, introduz e dá significação à questão da 

castração. 

Um caso clínico relatado por Nominé (1997), no texto “O sintoma e a família”, nos 

traz mais elementos para pensar a fobia em sua relação com a angústia da criança. Trata-se de 

uma menina de cinco anos que, segundo a mãe, tem fobia ao colégio: todas as manhãs na hora 

de sair para o colégio, a criança tem medo e dor de barriga. A mãe conta que a filha teme a 

professora que lhe bateu porque lê mal – lê mal porque tem estrabismo. A paixão com que a 
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mãe narra suas tentativas de resolver a situação – queixa-se com a professora, em seguida 

com o diretor, organiza uma petição a fim de expulsar a professora para, finalmente, tirar a 

filha da escola – faz com que Nominé perceba a violência da própria mãe com essa filha que, 

escutando silenciosa a narrativa da mãe, “quase desaparecia” (p.35).  

Neste caso havia, a princípio, dois sintomas: o estrabismo e a fobia. O primeiro, dizia 

respeito ao fantasma da mãe, pois a recordava da própria irmã que também era estrábica e que 

havia, na infância, apanhado da mãe diante do olhar assustado dessa mulher que agora se 

depara com a mesma situação, sendo, no entanto, sua filha aquela que agora apanha (Nominé, 

1997). Dessa forma, vê-se que o estrabismo da filha era um sintoma para a mãe, a fobia, 

contudo, era um sintoma da criança, um sintoma em íntima relação com o casal parental 

(Nominé, 1997). De acordo com o autor, a fobia dessa menina funciona como recurso para 

recusar o lugar que a mãe lhe outorga, qual seja, o lugar de falo. Para Nominé (1997) a fobia 

não aparece quando a professora bate nessa menina, mas quando ela percebe que ao relatar 

seus problemas, algo do gozo da mãe era alimentado, o que leva o analista a convocar o pai 

para levar a filha às sessões, “interrompendo” a mãe. Mais uma vez vemos o sintoma fóbico 

funcionar como um apelo ao pai para que intervenha na relação mãe-criança-falo, garantindo 

um distanciamento entre estes elementos e ao mesmo tempo mantendo um vínculo entre eles 

ao envolvê-los em uma função simbólica. Na medida em que o sintoma permite simbolizar a 

posição da criança diante da falta materna, ele a impede de realizá-la (Nominé, 1997), ou seja, 

a fobia permite que a criança simbolize algo dessa falta que ela constata no Outro materno. 

Os dois casos citados, ainda que de forma breve, ilustram a importância da fobia na 

infância por ser uma saída encontrada pela criança diante da angústia despertada pela carência 

de um pai real que possa, de forma efetiva, introduzir uma lei reguladora das relações até 

então predominantes quando estas são abaladas pelo confronto com a falta no Outro materno. 

Antes desse confronto, a criança se encontra na posição de identificação fálica, de parceira 

fálica da mãe (Barroso, 2009). É precisamente isso o que vimos com Lacan (1956-57/1995), 

no Seminário “A relação de objeto”, isto é, a fase pré-edípica é marcada pela relação mãe-

criança-falo, na qual a criança fica no lugar de equivalente do falo, em uma tentativa de 

satisfazer a mãe. Essa relação segue quase que imperturbada pela presença paterna até o 

momento em que a criança é abalada desse lugar pela constatação de que ela não basta para 

satisfazer o desejo da mãe. Esse encontro com a castração materna, conforme trabalhado no 

segundo capítulo, se dá idealmente pela entrada do pai como aquele que barra a mãe em seu 



101 
 

acesso à criança, ou seja, aquele cuja lei a mãe se submete (Lacan, 1956-57/1995). Todavia, 

isso nem sempre se passa dessa forma, é o que os casos de fobias aqui citados vêm ilustrar. A 

fobia entra em cena precisamente no momento em que a criança se vê abalada em sua relação 

de ‘parceira fálica’ da mãe sem, no entanto, o auxílio de um regulador dessa relação – o pai. A 

fobia ganha, portanto, com Lacan (1956-57/1995) o estatuto de uma resposta, um apelo da 

criança por um substituto do pai real – um significante – que possa servir de suporte no 

atravessamento da crise inaugurada pelo confronto com uma mãe que por não poder ser 

satisfeita por ela, pode muito bem devorá-la.  

Lacan (1968-69/2008) volta a falar sobre a fobia no Seminário XVI, “De um outro ao 

outro”, e afirma que a função desta ‘coisa embaraçosa’ que é a fobia é “substituir o objeto da 

angústia por um significante que causa medo, porque frente ao enigma da angústia, a relação 

de perigo assinalada é tranquilizadora” (p.297). Ao comentar o referido Seminário, Barroso 

(2009) afirma que o impasse colocado pela falta no Outro mobiliza respostas diversas no 

sujeito, sendo a fobia uma delas. De acordo com a autora, a fobia é um sintoma que, diferente 

de tantos outros, abre a via da palavra. Segundo a autora,  

[...] diferentemente da resposta fóbica há outras respostas para a angústia na 

infância, que são mais imaginárias do que simbólicas, e que visam sustentar a 

parceria da criança com o falo imaginário, o que define uma posição mais perversa 

do que neurótica (p.5). 

A discussão até aqui desenvolvida nos mostra precisamente isso, a saber, que o 

sintoma fóbico é um recurso que permite à criança suprir a carência de um operador lógico 

que lhe auxilie na relação com o desejo da mãe. Assim como o cavalo do pequeno Hans, todas 

as figuras eleitas pelo fóbico são escolhidas pelo sujeito para assegurar a estabilização do 

estado de angústia (Lacan, 1956-67/1995). Dessa forma, são várias as roupagens da fobia – 

cavalo, cachorro, colégio, sangue, chuva – pois o que está em questão não é o objeto em si, 

mas sua função de significante capaz de estabelecer uma ordem simbólica:  

[...] aí está o que é desenvolvido pela fobia. Ela permite à criança manejar este 

significante, dele tirando possibilidades de desenvolvimento mais ricas que aquelas 

que ele contém. Com efeito, o significante não contém em si mesmo, 

antecipadamente, todas as significações que nós o faremos dizer; ele as contém, 

preferencialmente, pelo lugar que ocupa, aquele onde deveria estar o pai simbólico 

(Lacan, 1956-57/1995, p.413). 

Cabe à análise permitir que a criança se sirva desse significante para atravessar sua 

crise, permitir que ela construa seu sintoma. De acordo com Lacan,  
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[...] trata-se de permitir a este significante que desempenhe o papel que lhe reservou 

a criança na construção de sua neurose, a fim de assegurar sua relação com o 

simbólico, tomando-o como socorro e como ponto de referência na ordem simbólica 

(1956-57/1995, p.412).  

Vemos, pois, a importância da fobia como uma espécie de ponte provisória que permite à 

criança atravessar a crise deflagrada pela relação com a mãe diante da falta do pai, não 

enquanto presença física, mas enquanto figura capaz de cumprir a função de transmitir uma 

ordem simbólica. 

As contribuições de Lacan são fundamentais para a clínica da fobia, pois a partir de 

suas elaborações acerca da fase pré-edípica bem como das noções de função e metáfora 

paterna, podemos perceber a íntima relação entre o sintoma fóbico e a relação mãe-criança. 

Para Lacan, a fobia é essa ‘coisa embaraçosa’ que surge sempre no momento crítico da 

relação da criança com a mãe – momento no qual falta aquele que pode deslocá-la (a criança) 

desse lugar e conduzi-la a uma saída. Tal leitura demarca não somente o porquê da frequência 

da fobia na infância, mas também, e principalmente, a importância da fobia na medida em que 

esta funciona como uma saída provisória que permite à criança se deslocar desse lugar de 

angústia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta de pensar a fobia em sua relação com o romance edípico teve como ponto 

de partida uma questão eminentemente clínica. A frequência com que nos deparamos com os 

mais diversos casos de fobia infantil no dia a dia da clínica com crianças, somado ao caráter 

enigmático do sintoma fóbico, resultou em uma inquietação que nos serviu de guia na 

empreitada de investigar a que a fobia vem responder.  

Buscamos pensar a fobia infantil como uma resposta a algo que se passa no Édipo, 

algo que falha ao ponto de provocar um sintoma. Para tanto, tomamos como ponto de partida 

as elaborações freudianas acerca da fobia do “Pequeno Hans” precisamente por se tratar de 

uma fobia infantil que irrompe em meio aos conflitos de ordem edípica com o qual a criança 

se depara. Além disso, optamos por retomar o percurso do tema da fobia na obra freudiana 

por considerarmos importante o caminho percorrido por Freud em suas tentativas de elucidar 

o mecanismo da fobia. Ao longo dessa retomada, pudemos perceber que, já com Freud, a 

fobia tem caráter enigmático – é o que o próprio autor afirma por diversas vezes –, além de 

estar, desde o início, intimamente atrelada à angústia.  

Há um avanço na teoria freudiana no que concerne à fobia, na medida em que após 

idas e vindas ela passa a ser considerada como um sintoma em estreita relação com a 

castração e, portanto, muito frequente na infância, o ‘sintoma da infância por excelência’, nos 

diz Freud. Contudo, o autor não se debruça sobre a relação entre mãe e criança, concentrando-

se no papel do pai enquanto castrador. Freud interpreta a fobia como medo da castração, 

concedendo ao objeto fóbico o status de substituto do pai que ameaça punir a criança quando 

esta se torna rival pelo amor da mãe. Vimos desse modo que, sob o olhar de Freud, o pai 

aparece na fobia como um pai terrível, que castra e interdita o acesso da criança à mãe. 

Assim, se a teoria freudiana nos apresenta a fobia como uma resposta a algo edípico é do 

medo da castração que se trata, pois o sintoma fóbico é construído a partir do deslocamento 

do medo do pai para o medo do animal. 

Destacamos que, já com Freud, a fobia tem a função de proteger a criança de uma 

situação sentida por ela como perigosa e por isso angustiante. Contudo, para Freud esse 

perigo sentido como real é o perigo da castração, o que pressupõe que a criança veja no pai 

um agente da castração à altura da tarefa.  Lacan, no entanto, faz uma leitura distinta e é nesse 
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sentido que optamos por apresentar suas contribuições ao tema, por considerarmos que com 

ele a discussão avança ao trazer à baila a relação mãe-criança-falo na fase que antecede o 

Édipo, antes mesmo que a intervenção paterna entre em cena.  

Com Lacan, a fobia é tomada em relação com o desejo da mãe, como uma resposta da 

criança quando se vê assujeitada a esse desejo sem o auxílio da função paterna para regular 

suas relações e para auxiliá-la no confronto com a castração. Dessa forma, com as 

contribuições de Lacan, a questão da fobia avança para além do medo do pai, na medida em 

que ela é percebida como uma tentativa de inventar, com a ajuda do objeto fóbico, um pai 

terrível que seja capaz de colocar ordem nas coisas. Ainda que desde os estudos de Freud o 

sintoma fóbico tenha a importante função de proteger o sujeito do encontro com a angústia, é 

com Lacan que a discussão se expande, trazendo a mãe também à baila como personagem 

fundamental para o desfecho do Édipo, como veiculadora da lei paterna. Assim, se a fobia é 

um apelo da criança por um suporte que lhe auxilie na organização de seu mundo e das 

relações aí vigentes quando algo falha no processo de simbolização do qual o Édipo consiste, 

fica claro, a nosso ver, a nobreza que o sintoma fóbico tem na infância.  

Lacan faz uma leitura estrutural do complexo de Édipo, como um processo de 

simbolização ao final do qual tem-se a construção do que ele nomeou metáfora paterna, a lei 

do pai que regula o desejo da mãe e inaugura a condição de desejante da criança. É 

precisamente em meio a este processo que a fobia surge, sinalizando que algo não vai bem, 

fazendo suplência ao pai real que falha em intervir através de sua lei e permitindo à criança a 

sustentação de seu mundo. Em outras palavras, a fobia permite à criança atravessar uma crise 

que, sem o auxílio do sintoma, seria insustentável. 

O que Lacan constata a partir da releitura da análise de Hans é que, ao contrário do 

que Freud pensou, Hans não temia a castração do pai simplesmente porque não havia um pai 

temível o suficiente a ser temido. Hans demanda do pai uma intervenção através de seu 

sintoma, e por não encontrar resposta ao seu apelo, ele convoca o cavalo como figura capaz 

de lhe morder. Percebemos, desse modo, a riqueza do sintoma fóbico enquanto via de abertura 

a um ganho de sentido, ou seja, aquilo que o pai falha em apresentar o sintoma fóbico permite 

inventar. É nesse sentido que Lacan enfatiza o caráter extremamente simbólico da fobia, a 

qual, por sua própria estrutura metafórica – um significante (cavalo) em lugar de outro (pai) – 

permite à criança se servir dela para significar uma série de elementos enigmáticos; para 

Hans, trata-se de significar o lugar dele nas relações com o pai, a mãe e a irmã, bem como o 
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real de sua sexualidade. Os casos que chegam até nós na clínica com a criança atestam a 

relevância e atualidade das elaborações de Lacan, na medida em que a fobia aparece, com 

frequência, na infância, entrelaçada a algo da relação dos pais, não do pai e da mãe em si, mas 

do desejo da mãe em relação com a palavra do pai, bem como a relação da mãe com sua 

própria castração. Essa percepção foi o que nos levou a estender nossa discussão ao âmbito da 

clínica com crianças, a fim de pensar o lugar que o sintoma da criança – em especial o 

sintoma fóbico – tem frente aos pais.  

Encontramos em Freud elementos fundamentais para pensar a clínica com a criança, a 

saber, a importância das atividades sexuais infantis, a constatação de que a neurose na criança 

não é a exceção (mas a regra), a importância da presença dos pais no tratamento haja vista a 

influência concreta que estes têm na vida da criança, bem como o caráter fundamental dos 

jogos e fantasias infantis como recurso para o tratamento. Prosseguimos nossa discussão com 

Lacan tendo em vista a leitura por ele empreendida acerca da família como lugar de 

constituição do sujeito através da transmissão da castração, auxiliando a criança na passagem 

do lugar de objeto fálico da mãe para o lugar daquele que pode um dia ter acesso ao falo – 

para o menino através da identificação com o pai como portador de algo do desejo da mãe, 

para a menina através do caminho da feminilidade como via de buscar o falo junto àquele que 

supostamente o tem.  

Sustentados nas elaborações de Freud e nos avanços empreendidos por Lacan 

pudemos lançar alguma luz não somente sobre o mecanismo da fobia, mas também sobre a 

importância desse sintoma quando ele surge em meio ao Édipo. Dessa forma, vale ressaltar 

que o objetivo que mobilizou esta pesquisa não tem cunho preventivo, logo, não se trata de 

localizar a causa da fobia para então preveni-la; trata-se, ao contrário, de demarcar a 

importância do sintoma fóbico na infância como recurso que permite à criança se deslocar de 

um lugar de angústia, elaborando uma saída a uma situação que de outra forma seria 

insustentável. 

Buscamos, portanto, sem a pretensão de esgotar o tema, lançar luz sobre um sintoma 

que figura como importante e provocador desde os estudos de Freud, sendo pano de fundo 

para uma série de elaborações em Lacan e que continua atual e frequente na clínica ainda 

hoje. Buscamos, sobretudo, enfatizar a importância do sintoma de forma geral, mais 

especificamente o sintoma da criança, como forma de se posicionar frente aos pais, recusando 

um dado lugar e denunciando algo de insuportável. Esperamos ainda, que com a discussão 
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aqui apresentada, tenhamos demarcado a relevância da clínica com a criança, bem como a 

responsabilidade do psicanalista em não atender, sem retificar, a demanda de extinção do 

sintoma geralmente trazida na queixa daqueles que buscam atendimento para a criança – 

sejam os pais, a escola, médicos ou outros. Vimos, com Freud e mais tarde com Lacan, que o 

sintoma tem papel fundamental para o sujeito, e que não devemos de forma alguma desprovê-

lo de suas proteções em busca de uma suposta ‘cura’, a função da análise não é outra senão 

permitir que a criança construa seu sintoma até que ela possa prescindir de tal medida 

provisória e encontrar outras saídas.  
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