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RESUMO 

 

 

 

 

BARBOSA, J.M.S. (2014). A criança e o infantil em Freud: a clínica psicanalítica com crianças 

e os ideais socialmente instituídos. Dissertação de mestrado Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia, Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei. 

 

 

O presente trabalho versa sobre os aspectos que distinguem a criança do infantil nas obras de 

Freud, discutindo a clínica psicanalítica com crianças e as influências dos ideais instituídos 

socialmente. Tomamos os ideais sociais como elementos que se precipitam no discurso do sujeito 

que busca o atendimento para a criança e que se apresenta atravessado pelos tratados presentes 

nas relações sociais. Tratamos do aspecto psicanalítico desses ideais instituídos socialmente, 

retornando ao mito da Horda Primeva e ao Totemismo, bem como abordamos o predomínio da 

construção desses mitos nas elaborações da criança.  E finalmente, apontamos o pioneirismo de 

Freud ao lançar luz sobre as elaborações encontradas no discurso da criança, enquanto esta se 

encontra imersa no ato do brincar e no relato de seus sonhos.  

 

Palavras-chave: Criança, Ideais Socialmente Instituídos, Horda Primeva, Totemismo e Clínica 

com Crianças.  
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ABSTRACT 

 

 

BARBOSA, J.M.S (2014). The child and the infant in Freud: psychoanalytic clinic with children 

and socially imposed ideals. Dissertation post-graduate program in psychology, Federal 

University of São João del-Rei, Sao Joao del Rei. 
  
 

 

The present work deals with the aspects that distinguish the infant child in the works of Freud, 

arguing the psychoanalytic clinic with children and the influences of the ideals established 

socially. We take social ideals as elements to precipitate in the speech of the subject that the 

search for the child and presenting traversed by the treaties present in social relations. Fix 

psychoanalytic aspect of these ideals socially established, returning to the myth of Primeval 

Horde and Totemismo as we approach the predominance of construction of these myths in the 

elaborations of the child. And finally, we point out the pioneering spirit of Freud to shed light on 

the elaborations of discourse found child while it is immersed in the Act of playing and in the 

account of your dreams.  

  

Keywords: child, Socially Imposed Ideals, Primeval Horde, Totemismo and clinic with Children.  
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Introdução 

 

 Na clínica, raramente a criança manifesta desejo de ser levada a um analista. Mesmo 

assim, os pais, a escola ou instituições cuidadoras procuram atendimento psicanalítico 

apresentando uma demanda de acompanhamento psicológico para ela. Nas entrevistas 

preliminares, os analistas ouvem a queixa apresentada pelo solicitante do atendimento, ou seja, a 

queixa referente à inconformidade encontrada no comportamento da criança. Dessa maneira, é 

falado ao analista sobre o que não está de acordo com o ideal social presente no imaginário 

daquele que solicita o atendimento.  

As queixas manifestadas referem-se a uma dificuldade da criança e as pessoas que trazem 

tais queixas, demandam a ajuda de um terceiro que possa facilitar um entendimento do que está 

acontecendo. Comumente, o sintoma da criança causa um mal estar na rotina dos pais ou da 

escola. O analista, ao receber o sujeito como paciente, se pergunta qual o lugar dessa criança no 

imaginário de quem demanda o atendimento e que ideal é demandado seja encarnado pela 

criança. 

O ideal de criança que permeia o imaginário social apresenta-se como resultado da 

influência da concepção histórica que se transformou desde a Idade Média até os dias atuais, tal 

como veremos. Assim, a criança já encarnou no cenário social o papel de uma personagem 

negligenciada pela sociedade, que crescia e aprendia sobre as coisas da vida em meio aos adultos 

em seu trabalho e seus jogos. A criança encarnada como personagem ingênuo e inocente, um ser 

em desenvolvimento, vem de uma concepção relativamente recente que data de 

aproximadamente quase quatro séculos atrás. Portanto, como é imaginada socialmente pertence a 

um conceito mutável marcado pela anulação da singularidade do um a um, bem como pela 

ignorância sobre o olhar do infante sobre o outro e sobre seu meio.  

Ao final do século XIX e início do século XX, surge a obra freudiana em meio a uma 

sociedade permeada por uma rigorosa ordem social, influenciada por ideais burgueses de família 

e de repressão à sexualidade. Nessa sociedade, a criança deveria ser preservada de qualquer 

referência à sexualidade, pois assim o pequeno infante cresceria como um indivíduo pronto a dar 

continuidade aos valores morais presentes na época. A Psicanálise, no entanto, sem qualquer 

propósito de criar uma teoria para o infante e outra para o adulto, apresenta uma novidade sobre o 

primeiro. Para Freud, a criança apresenta inconsciente, impulsos de desejo, capacidade de amar, 
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odiar e sentir culpa. Além disso, a concepção de criança a partir desse autor contribui para uma 

mudança na maneira como a infância é definida, porque o indivíduo nessa condição, detentor do 

inconsciente, é passível de análise. Em Freud (1932/2006), a análise com crianças deveria dar-se 

sob condições especiais, pois o infante apresenta especificidades, como um supereu ainda por se 

constituir, o fato da transferência e a associação livre sofrerem interferência, “porquanto os pais 

reais ainda estão em evidência” (p. 67). 

À vista disso, apresentaremos o caso clínico sobre Hans, menino de cinco anos que 

apresentava uma fobia a cavalos. Tal caso fora acompanhado pelo pai do garoto sob supervisão 

de Freud e exemplificará como o conceito freudiano sobre a criança contribui com premissas 

essenciais para o atendimento que é realizado na clínica psicanalítica atualmente. Trataremos 

sobre o ato de brincar enquanto uma manifestação da criança que contribui para a superação da 

dificuldade apontada por Freud: o infante não se submeteria à regra fundamental da associação 

livre. Apontaremos como o fantasiar apresentado pela criança no ato de brincar enfatizado por 

Freud está relacionado à manifestação inconsciente, mesmo dando-se na realidade e utilizando-se 

de objetos concretos. À demanda apresentada pela família, o analista não responde e, através da 

escuta, retifica essa demanda, permitindo que os pais escutem o próprio discurso.  

Em Totem e tabu, Freud (1913/2006) trata o imaginário social como resultado de um mito 

originário da Horda Primeva do qual se constituiu o totemismo. O totemismo, por sua vez, 

estabeleceu valores ideológicos e institucionais que foram tomando forma até chegarmos aos 

valores civilizatórios que vivenciamos. Nesse contexto, utilizamos as referências de Freud sobre 

o mito da Horda Primeva para discutir o ideal imaginário encarnado pela criança para os pais. 

Ademais, utilizamo-nas cientes de que Freud fala de um mito que sustenta com interessante 

potencial o sentimento de culpa e arrependimento cultivado pela humanidade.  

O sintoma manifestado por Hans também possibilita maior compreensão sobre a construção 

do conflito psíquico constituído pela dificuldade apresentada pela criança ao sair à rua por medo 

dos cavalos. A criança apresentada, como contribuição de Freud, expressa curiosidade sexual, 

cria teorias diante do que não compreende ainda e impetra uma saga na busca por respostas para 

suas indagações. A partir dessa investigação, a intelectualidade desse ser vai sendo aguçada e 

assim, a “criança freudiana” não compactua com a concepção de desconhecimento de malícias, 

crueldades e sentimentos egoístas. Para o autor, a criança que ainda não estabeleceu as bases do 

julgamento moralista civilizatório, faz uso da acepção que a caracteriza como pura e inocente 
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para ampliar seu conhecimento sem interferências dos adultos. Por intermédio da definição de 

chistes e a especificidade dos sonhos das crianças, Freud distingue a condição do infante da 

condição do adulto. Tal distinção é feita acentuando as singularidades presentes nas 

manifestações das fantasias oníricas e no cômico apresentado de forma distinta pela criança, que 

ainda não manifesta os valores morais estabelecidos.  

Ao considerar que o saber em Psicanálise se mantém em constante construção, temos como 

propósito, nesta dissertação, abordar aspectos da concepção psicanalítica dos ideais constituídos 

socialmente a respeito da criança e como eles são elucidados por Freud. Para tanto, também 

trataremos do conceito de criança e como esse conceito se transforma ao longo da história e 

destacaremos as referências em Freud sobre a criança, implicando suas especificidades para a 

Psicanálise.  

Além disso, este trabalho objetiva abordar como a práxis psicanalítica com crianças trata o 

sintoma diante da demanda apresentada pelos pais composta pelo ideal instituído socialmente. 

Debruçar-nos-emos sobre esse objetivo e apresentaremos, no primeiro capítulo, o conceito de 

criança atravessado pelo processo histórico e social. Inicialmente, abordaremos como o conceito 

de criança aparece nos dicionários em seus vários sentidos: conotativo, denotativo, ideológico, 

simbólico e etimológico. Em seguida, ressaltaremos o percurso jurídico ao longo da história até 

chegarmos ao ordenamento do direito pedocêntrico que temos hoje. Ainda apontaremos, nesse 

primeiro capítulo, a história social da criança e da família e daremos destaque para as 

transformações nos papéis de pai e mãe em relação à família e à criança, bem como à influência 

religiosa, que se mostra ativa, contribuinte para as transformações nesse ordenamento. Daremos 

destaque também para a influência de importantes teóricos da História, Filosofia, Teologia e 

Antropologia, como Àries (1978) e Del Priore (1996), Badinter (1985) e Rousseau (1792/2004), 

Santo Agostinho (400/1980) e Ramos (1997), Tassinari (2007), entre outros. Assim, valemo-nos 

desses teóricos para estabelecer as bases sobre o conceito de criança como ser que amadurece a 

partir de fases de desenvolvimento e que deve ser preservada de desejos e malícias do meio 

social.  

No segundo capítulo, será evidenciada a originalidade apresentada sobre a criança na obra 

de Freud. A Psicanálise, que prioriza o que está fora da norma, o singular, mantém-se coerente 

quando Freud trata do conceito de criança. A “criança freudiana” não corresponde ao ser 

concebido sob o aspecto social, pois manifesta desejo e vivência sexual no que seu corpo 
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comporta no período inicial da vida. O inconsciente, caracterizado como atemporal, possibilita 

que as influências das vivências infantis se conservem presentes na vida psíquica do adulto. Isso 

pode ser constatado com a concepção do infantil que não está ligado necessariamente ao período 

inicial da vida, por isso, abordaremos o infantil em Freud.  

Esses dois capítulos permitirão ao leitor, confrontar a construção conceitual de uma 

imagem de criança diante do aspecto histórico-social com a novidade apresentada pela 

Psicanálise. Tal novidade diz respeito à criança percebida como uma condição do indivíduo 

diante do propósito do desejo, aspecto que transpõe a ideia de definição que pretende apreender a 

criança em seu todo. Para a Psicanálise, o conceito de criança abarca até mesmo o que o sujeito 

desconhece, bem como o que esquece ou é ignorado pelo indivíduo adulto, que não se recorda da 

criança que foi um dia.  

Ainda no segundo capítulo, trataremos de alguns conceitos psicanalíticos apresentados por 

Freud e as especificidades desses conceitos manifestados nas crianças. Além do mais, 

analisaremos a perspectiva do infantil que surge como resultado do que foi preservado das 

vivências no início da vida. O capítulo abordará o conceito de inconsciente a partir da 

manifestação dos mecanismos inconscientes dos sonhos e dos chistes. Trataremos também, da 

relação entre a investigação sobre a sexualidade pela criança e o saber que ela constrói, 

contribuindo para sua constituição intelectual. 

No terceiro capítulo, discutiremos a abordagem da psicanálise sobre os ideais socialmente 

instituídos e sua influência sobre a clínica psicanalítica com crianças. Inicialmente, analisaremos 

em Freud a constituição dos ideais sociais como fruto de eventos ocorridos numa sociedade 

primitiva, nomeada como Horda Primeva. Horda Primeva trata-se de uma sociedade concebida 

como um mito, que narra a tragédia de um parricídio o qual deixa como herança um sentimento 

de culpa, potencializando os valores morais e o conceito social de criança e família que temos 

hoje.  Não há comprovação científica de que tenha existido essa sociedade, mas há indícios que 

partem de estudos de diferentes culturas os quais afirmam haver um imaginário social com traços 

comuns que justificaria a origem numa sociedade primitiva comum. Posteriormente, trataremos 

da influência dos ideais constatados por nós instituídos na clínica psicanalítica com crianças, 

desde a demanda apresentada pelos pais sobre o sintoma da criança até a maneira como a criança 

manifesta seu desejo inconsciente nos sonhos e no ato de brincar, que funcionariam como 

importante elemento de trabalho nesse contexto.  
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Dessa maneira, esta dissertação dedica-se a um retorno aos apontamentos de Freud sobre a 

clínica com crianças, cujo intuito é esclarecer o que foi fundamentado e estabelecido em sua obra 

quanto aos pressupostos teóricos. Estes, posteriormente foram desenvolvidos por outros teóricos 

da Psicanálise muitas vezes mencionados como originais, mas que já se faziam presentes nas 

“Obras Completas de Freud”. O propósito essencial deste trabalho é tomá-lo como ponto de 

partida para futuros avanços, evidenciando possíveis contribuições para a teoria psicanalítica.  

Nas considerações finais, retomaremos, sucintamente, o que foi abordado ao longo da 

dissertação. Além disso, apontaremos que há muito a ser explorado na obra de Freud a respeito 

do tema da criança, bem como destacaremos a importância da abordagem que o autor faz da 

temática e que se mantém como pressupostos essenciais para o atendimento clínico de crianças, 

até os dias atuais. 
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Capítulo I –O conceito histórico – jurídico – social de criança  

 

Uma vez que o sujeito na condição de criança foi tomado como objeto de pesquisa neste 

trabalho, constatamos a necessidade de tratar das implicações sociais e psicanalíticas que tornam 

o termo singular. Quando uma criança é levada ao analista, ela traz junto de si diversos modos, 

perspectivas e ideias dos sujeitos que convivem com ela. Esses sujeitos trazem perspectivas e 

ideias orientadas pelas teorias divulgadas e defendidas no contexto social vigente.  

Além disso, há uma influência da visão pessoal que os pais ou responsáveis têm da criança 

em relação àquela que eles foram. E podemos notar que essas ideias fomentam nos cuidadores 

das crianças possíveis pareceres e comparações sobre como se deve portar uma criança. Quando 

falamos em conceito, partimos da compreensão de que um conceito pretende apreender o objeto 

numa definição que possa ser entendido de forma clara e objetiva. Quanto menor a ambiguidade 

causada por um conceito, maior a qualidade da definição. Entretanto, podemos constatar que o 

esforço em definir um objeto não admite o que há de singular neste, principalmente quando os 

conceitos tratam da condição do ser humano. A definição de criança traz em sua acepção um 

conceito construído ao longo de décadas e influenciado por crenças e teorias como poderemos 

constatar neste trabalho. A pertinência dessa discussão nos aparece quando recebemos crianças 

na clínica psicanalítica, levadas por seus pais que nos demandam uma resposta sobre o 

“problema” apresentado por seu filho que não é como as outras crianças. Os pais, em seu 

discurso, trazem a marca do que eles acham que seu filho deveria ser, o que não abarca, o que há 

de singular nele. Observamos que caso a criança não se encaixe no conceito idealizado ou ofereça 

alguma dificuldade de compreensão em seu comportamento no dia-a-dia, inicia-se um 

movimento que envolve classificações diagnósticas e medidas são tomadas como forma de 

controle do que a criança manifesta de “diferente”.  

Afinal, a família e a sociedade preparam-se para receber e educar a criança que foi 

construída no ideal. Essa criança nos aparece com o nome e o futuro traçado e causa alarde 

quando toma posições que não combinam com o que era esperado.  

Os ideais sociais sobre a infância não são permanentes. Esses conceitos sofrem mudanças 

de acordo com o tempo e o contexto. Ademais, podem sofrer influências de correntes teóricas e 

de crenças dependendo do que se toma como objeto de interesse no período. Podemos notar que a 

sociedade, de maneira geral, tende a formalizar suas crenças por meio de leis que garantam que 

serão cumpridas as formalidades acordadas naquele período histórico. Por esse motivo, 
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abordaremos o que se encontra vigente na definição do conceito de criança, o que está 

formalizado na lei sobre a criança em termos de garantias e direitos. Posteriormente, trataremos 

do contexto histórico e das mudanças sofridas pelo conceito de criança ao longo da história da 

sociedade. Esses esclarecimentos que fazem parte deste capítulo objetivam introduzir a discussão 

sobre a distinção da concepção de criança que a Psicanálise propõe.  

O presente capítulo privilegia o conceito de criança e o infantil através dos diversos modos 

como esses conceitos são tratados dentro da língua, no meio jurídico e social. Abordaremos as 

mudanças sofridas pelo conceito de criança ao longo das transformações da sociedade, tendo em 

vista que tal definição caracteriza-se como um conceito legitimamente social. Trataremos do 

conceito de criança em sua definição etimológica e denotativa na forma como encontramos a 

descrição nos dicionários e nos termos sociais gerais, como leis que tratam dos direitos das 

crianças. Logo em seguida, trataremos da história da criança, apresentando as mudanças sociais 

ocorridas nesse conceito no período que se dá entre os séculos XV e o período atual. Essa 

discussão faz-se necessária para compreendermos como o conceito de criança que será 

apresentado no segundo capítulo nas obras de Freud, rompe com a característica social que marca 

esse conceito. Isso porque, na obra psicanalítica, o conceito de criança está pautado na posição do 

sujeito frente ao desejo inconsciente. Freud transpõe a ideia de desenvolvimento biológico 

proposto pela Psicologia, bem como o conceito de criança estabelecido através das 

circunstâncias, interesses e necessidades sociais.  

Inicialmente, trataremos no capítulo da definição e classificação do conceito de criança 

encontrada em gramáticas e nos diversos dicionários como os dicionários etimológico, simbólico, 

ideológico. Logo depois, discutiremos as alterações sofridas na compreensão do lugar de criança 

como sujeito de direito e como essas alterações influenciaram as mudanças na sociedade. E, 

finalmente, abordaremos o conceito de criança como um conceito histórico-social, tendo em vista 

que, todas essas definições que encontramos, hoje, em dicionários e gramáticas, são resultados de 

mudanças ocorridas na sociedade. Como poderemos averiguar, características que aparecem 

atreladas ao conceito de criança foram construídas e, em alguns momentos, até pensadas, 

propositalmente, segundo interesses de alguns, como forma de provocar mudanças sociais. No 

item que se segue, discutiremos como a palavra criança é significada nos dicionários da língua 

portuguesa, bem como, o sentido que a condição de criança adquire no meio jurídico.  
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1.1 Definição do termo criança 

 

A palavra criança, quando referida pelos dicionários da língua portuguesa, propõe uma 

concepção de sujeito assexuado, ingênuo, inocente, angelical, iniciante, entre outros.  A língua 

funciona como um ardil que abarca a definição tanto do menino quanto de menina na palavra 

criança. As formalidades e regras da língua objetivam padronizar as diversas manifestações da 

cultura linguística para serem utilizadas pelos indivíduos na fluência da comunicação. O termo 

criança é um substantivo e, como tal, sua função é dar nome a um ser.  Segundo a Gramática 

Ilustrada (1990), o vocábulo é classificado como substantivo comum, que “serve para todos os 

seres de uma mesma espécie, sejam eles homem, mulher, menino, menina, casa, escola, igreja, 

muro, cão, pedra, caneta, rio, etc” (ANDRÉ, H., 1990, p. 63). Também é classificado como um 

substantivo simples por ser formado por um só elemento, derivado, pois deriva da palavra criar. É 

substantivo concreto, por se apresentar como um ser que existe por si ou que se apresenta, 

imaginariamente, como se existisse por si. E é um substantivo sobrecomum, invariável tanto nas 

terminações, artigo ou adjetivo, quanto à forma genérica para o masculino e o feminino. Ou seja, 

segundo a língua portuguesa, o termo criança pertence à classe de palavra do substantivo, 

comum, simples, derivado, concreto e sobrecomum invariável. 

As regras gramaticais, bem como o sentido das palavras que encontramos em dicionários e 

gramáticas, são definidas de acordo com o estudo de especialistas que se preocupam em se 

aprofundar no conhecimento da língua, tendo em vista o sentido cultural na língua nativa. Esse 

sentido é registrado e atualizado pelos especialistas sempre que aparecer um novo significado 

como resultado do contato social entre os indivíduos. Exemplos disso são os significados que 

encontramos nos dicionários. A palavra criança apresenta-se com diversos significados, 

conotativos e denotativos, no dicionário da língua portuguesa, como veremos a seguir. Os 

significados apresentados são os mais atualizados, até a presente data, podendo sofrer alterações 

futuramente.  No verbete criança, no conhecido Dicionário Aurélio (1993), por exemplo, a 

palavra está definida como a menina ou o menino de pouca idade. “Puto”. Outra acepção de 

criança encontrada, no verbete, é a de pessoa ingênua. A palavra infância, no Novo Dicionário da 

Língua Portuguesa (2004), é elucidada como um tempo de crescimento do indivíduo, que 

corresponde ao período entre o nascimento até a puberdade, também chamado de meninice ou 

puerícia. Ao infantil, corresponde tudo o que pertence às características do período da infância, 
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ao que é próprio para crianças. No Dicionário Michaelis (2012) o termo criança é descrito como 

período da infância do ser humano. Outra acepção, desse dicionário, é a pessoa que se envolve 

com atividades pueris ou não se porta com seriedade nos negócios. Criança de peito é a criança 

que ainda mama. A criança-problema é definida como a criança que apresenta desequilíbrio das 

funções neuropsíquicas herdadas ou como resultado de desajustamento social ou familiar. Além 

do mais, são definidas como aquelas de difícil aprendizagem. Ferreira (2000) chama de 

“armadilha da língua” o fato de uma mesma expressão, seja ela criança ou infantil, referirem-se 

tanto ao menino quanto à menina. Os significantes encontrados nos termos, infantil e criança, 

desconsideram a distinção dos sexos. De acordo com as acepções apresentadas, temos a 

impressão de que características infantis, presentes em períodos posteriores ao classificado como 

infância, caracterizam um sujeito pouco confiável, inconveniente ou ingênuo. 

Agora, tomaremos o termo infante no sentido etimológico, o qual determina a origem, 

causa e circunstâncias do processo evolutivo das palavras. Infante, do latim infãns-antis, no 

Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa, apontado por Cunha (1986), 

refere-se àquele que não fala, infantil. Como adjetivo, faz alusão aos filhos do rei de Portugal ou 

da Espanha que não teriam direito ao trono. Outra acepção do termo, no dicionário etimológico, 

faz referência ao soldado de infantaria. O sentido etimológico da palavra infante assemelha-se ao 

sentido ideológico, que trata da formação das ideias de acordo com um grupo, uma época ou uma 

situação histórica, como podemos encontrar no Dicionário Ideológico (1957). Nesse dicionário, o 

infante é descrito como aquele que nasceu há poucos meses, aquele que não pode falar. A palavra 

menino, nesse dicionário, faz referência ao sentido latino minus, aludindo a menor, menos.  

Os sentidos do termo criança encontrado nos dicionários, como podemos perceber, 

apresentam como características da criança um estado inacabado, temporário que deve sofrer 

alterações ao longo da vida e uma condição que o indivíduo deve ser conduzido, pois ainda não é 

capaz de viver de forma independente, bem como tomar decisões por si só. O ser que recebe o 

adjetivo pueril é caracterizado como imaturo que apresenta um caráter incapaz de se posicionar 

diante de decisões importantes e sérias. Esses aspectos encontrados no conceito de criança 

favorecem a forma simbólica como a criança é representada no imaginário social. A ideia 

defendida na definição é apreender o objeto em suas diversas dimensões e incluí-lo em classes 

que se assemelham.    
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É interessante notar, que a posição dada à criança como ser que não fala e ainda em 

formação, é aliado às características como angelical e inocente, deixando entrever como 

características percebidas como positivas socialmente. Notamos que aquele que não fala e ignora 

o conhecimento, é puro. Essa conclusão nos remete aos conceitos religiosos sobre o 

conhecimento, representado no mito de Adão e Eva, que comeram o fruto do conhecimento e 

introduziram o pecado na sociedade. Portanto, um conceito de criança inocente nos faz crer que a 

sociedade cultiva uma esperança de purificação, como se pudesse ser evitada a condição de 

pecado.  

Chevalier & Gheebrant (1990), no Dicionário de Símbolos: mitos, sonhos, costumes, 

gestos, formas, figuras, cores, números, descrevem a criança, identificando a infância e, como tal, 

é a criança percebida como símbolo de inocência. Símbolo de inocência, cujo estado é anterior ao 

pecado, edênico, paradisíaco, representando o retorno ao estado incipiente do qual a infância 

encontra-se mais próxima. Os autores nos asseveram ainda que, no Taoísmo, a definição de 

criança é símbolo de pureza genuína e naturalidade.  

Conforme Chevalier & Gheebrant (1990), inspirados em Tchuangtse de Lao-Tse, o infante 

é espontâneo, sereno, concentrado, sem intenção ou pensamentos dissimulados. Já na designação 

hindu, criança é chamada de balya, cujo significado é semelhante ao encontrado nos Evangelhos 

na Parábola de Reino dos Céus em que criança é identificada ao estado prévio de obtenção de 

conhecimento. Para a devoção cristã, que reafirma continuamente o ensinamento de Cristo sobre 

as crianças, tornar-se uma delas é uma condição para alcançar o Reino dos Céus, bem como a 

salvação deve ser recebida como uma criança a receberia. Ainda segundo os autores, a 

representação de anjos para o cristianismo dá-se na forma de crianças, caracterizando pureza e 

inocência. A corrente psicológica defende a ideia de desenvolvimento do homem por fases e de 

acordo com essa corrente, no homem adulto atitudes pueris e infantis implicam em aspectos 

regressivos. Entretanto, a imagem da criança também é identificada como uma superação do que 

é complexo e angustiante, é o símbolo da paz interior e da autoconfiança.  

A definição simbólica de criança remete à ideia de um ser que ainda não sofreu as 

influências da sociedade e encontra-se em um estado de alma preservado da maldade, como 

aparece confirmado no uso da palavra inocência e na falta de disposição para disfarces. À criança 

é dado o direito de participar das benesses dos céus e a elas se assemelhariam os anjos, criaturas 

que apresentam o estado assexuado e puro de alma. Diante desse conceito de criança, como um 

ser em desenvolvimento que se encontra desamparado frente às vontades e caprichos do mundo 
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adulto, faz-se necessário que o poder das leis a protejam com a finalidade de que cresçam 

saudáveis e em plenas condições de decidir criticamente sobre os assuntos da vida adulta.  

Tendo em vista o caráter do conceito de criança abordado até aqui, nos questionamos, 

então, sobre o modo como o aspecto jurídico compreende o conceito de criança. O caráter 

específico utilizado para se abordar esse termo depende da perspectiva histórico-político-social-

jurídica em que se pretende acentuar características que enfatizam o conceito social adquirido 

sobre esse período da vida do ser humano. Tal aspecto toma o que a sociedade conceitualiza em 

termos de símbolos e crenças e formaliza por meio de leis que farão cumprir os princípios sociais 

e estabelece as penas a serem cumpridas por aqueles que transgridem o que foi estabelecido. O 

aspecto jurídico preocupa-se com a criança ao levar em conta sua condição de desamparo. Ela é 

vista como um ser dependente do outro, cabendo nesse outro a figura da família e do Estado. 

Diante dessa condição, ao cuidador-protetor responsável são assegurados plenos poderes sociais e 

jurídicos. Historicamente, podemos constatar como esses poderes se revezaram entre as funções 

de pai e mãe, o que ratifica a constatação de que o aspecto jurídico não vive de cláusulas 

permanentes e de que as leis sofrem influências das mudanças históricas e sociais. Dentre elas, 

podemos citar a influência judaico-cristã na formação dos valores e das ditas “verdades”, que se 

diversificam de sociedade para sociedade. A princípio, esse poder foi dado à autoridade paterna, 

ao longo da história, no entanto, vemos que isso não permanece. Badinter (1985) afirma que sob 

o ponto de vista de historiadores e juristas, o poder paterno e a autoridade marital originaram-se 

na Índia. De acordo com Badinter (1985), o olhar sagrado do indiano sobre a família tem no pai o 

chefe da família. Entretanto, segundo a autora, o cristianismo contribuiu muito para a ascensão e 

o declínio do poder da autoridade paterna sobre a criança e a família. A influência do judaísmo na 

teologia cristã imprimiu na mulher um caráter secundário na criação e a caracteriza como 

manipuladora. No mito da criação do mundo, a mulher é criada a partir da costela do homem, 

cabendo a ele o domínio sobre ela e a ela foi atribuído um caráter manipulador ao induzir o 

homem a comer o fruto proibido. Para Badinter (1985), segundo essa concepção, a mulher é vista 

como mais acessível às tentações e presa das vaidades e fraquezas e a culpada pela infelicidade 

do homem.  A concepção religiosa exerceu e exerce influência grandiosa sobre os conceitos 

sociais, bem como sofreu influência de pensadores ao longo da história social. O pai, 

inicialmente, surge como o detentor dos poderes sobre as vidas que estejam sob sua proteção e 

jugo e, mais tarde, também sob a influência da religião cristã, inicia o declínio de seu poder.  
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Segundo Julien (1997), o que temos hoje é resultado do declínio da imagem social do pai. 

O autor enxerga o caráter de pater como uma paternidade concomitantemente política e religiosa 

e apenas como consequência dessa paternidade é que teríamos a paternidade familiar e seu 

declínio. O pai, no lugar da autoridade de senhor político e religioso, gera uma linhagem de tipo 

classificatório por meio de seu nome próprio. Além do mais, é aquele que referencia de boa 

vontade pelo dom do nome a uma criança adotada ou descendente biologicamente. Assim, a 

figura do pai é aquela do dominus, do senhor da casa que recebe o tratamento, hoje de 

patriarcado, referindo-se a um regime em que o homem se comporta e é tratado como o chefe da 

família a quem é concedido poder absoluto. 

Um bom exemplo da autoridade paterna pode ser encontrado no modelo de família descrita 

no Antigo Testamento, como nos assevera Ramos (1997), que destaca a posição da mulher como 

propriedade do homem. A mulher, a princípio, pertencia ao pai que detinha o poder de determinar 

com quem ela se casaria e essa escolha era baseada no que ele achasse que fosse conveniente. De 

acordo com Ramos (1997), o poder da autoridade paterna permanece ilimitado no contexto 

bíblico até o Novo Testamento. O acordo do casamento, no Antigo Testamento, é descrito pelo 

autor como algo parecido com uma compra que envolvia o pagamento em dinheiro ou a prestação 

de serviços e a mulher tratava seu esposo como seu senhor. A mulher, nesse período, é percebida 

como propriedade e na linguagem bíblica ela era contada entre as posses do marido que não 

deveriam ser cobiçadas. Um bom exemplo seria a passagem em que Jacó ao desejar casar-se com 

Raquel, trabalha para seu futuro sogro, Labão, durante sete anos para ter a esposa e é enganado 

por este que o faz casar-se com Lia, a filha mais velha. Assim, Jacó trabalha mais sete anos para 

finalmente conseguir casar-se com Raquel. Ramos (1997) afirma que a mulher não chegava a ser 

submetida ao papel de escrava, pois o marido não podia dispor dela como dispunha de seus 

escravos. Quanto ao divórcio, o autor afirma que apenas o marido podia repudiar a esposa e 

divorciar-se dela. À mulher não cabia o mesmo direito. O adultério, segundo Ramos (1997), a 

princípio era compreendido mais como um dano à propriedade do que à fidelidade, pois a mulher 

era percebida como uma propriedade, mas esse modo de entender sofre mudanças ao longo da 

história bíblica e toma proporções sob a perspectiva pessoal. De acordo com o autor, mesmo no 

contexto dos quatro Evangelhos, quando há uma modificação na percepção e punição para o 

adultério, a mulher é vista como a única responsável pelo ato e pouco se fala do parceiro que 

partilhava essa condição com ela. 
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Ramos (1997) nos expõe exemplos da família patriarcal bíblica em que ao homem era 

permitido contrair matrimônio com várias mulheres, incluindo escravas, principalmente quando 

suas esposas encontravam-se impossibilitadas de gerar filhos. Podemos averiguar alguns 

exemplos nas passagens sobre a vida de Abraão e Jacó. Abraão era casado com Sara e Cetura, 

mas também mantinha Agar como concubina. Jacó casa-se com Raquel e Lia, além de ter como 

concubinas Zelfa e Bala. Nesse contexto, os filhos gerados dessas relações são considerados tão 

legítimos como os filhos gerados com as esposas. Nas passagens dos Evangelhos, entretanto, essa 

condição da poligamia começou a dar lugar a monogamia, em que a lei prevê a contração do 

matrimônio entre duas pessoas, homem e mulher. De acordo como o autor, as próprias esposas 

incentivavam os maridos a relacionarem-se com as escravas e posteriormente adotavam os filhos 

dessas mulheres como se fossem seus.  O autor nos assevera ainda que a característica essencial 

do feminino no contexto bíblico estava vinculada à maternidade ou à condição de gerar vidas. O 

papel masculino como genitor não era ignorado, todavia a geração da vida humana estava 

intimamente relacionada com a mulher/esposa. Ramos (1997) acentua que o papel essencial da 

mulher bíblica era de dar a vida, “ser mãe é o melhor que se pode ser uma mulher no Antigo 

Testamento”. (p. 24) Assim, para ele, quando a mulher manifestava a incapacidade de gerar 

filhos, era vista como uma fracassada em sua essência como humano feminino.  

Consoante Ramos (1997), a paternidade nas sociedades patriarcais era marcada por um 

domínio absoluto do pai sobre os filhos e sobre os outros membros da família. A casa, segundo o 

autor, era nomeada a partir do nome do pai, o ocupante do posto central. A família era conhecida 

como a “casa de...”, lembrando uma propriedade. Ao pai, cabia o domínio, a responsabilidade, o 

cuidado, a defesa da família, mesmo em situações de guerra. De acordo com Ramos (1997), se 

algum membro da família sofresse violação sexual, a retratação deveria ser oferecida ao pai, 

como se uma propriedade particular fosse lesada. O membro da família que foi violado 

encontrava-se em uma posição secundária. Ao longo da história, esse papel social do pai sofre um 

declínio influenciado por diversos elementos, principalmente da perspectiva da Igreja Católica. 

Ao pai, conforme nos afirma o autor, cabia o domínio e o comando sobre os filhos, pois ele era 

senhor dos filhos a quem cabia a obediência. O autor cita como exemplo do direito que o pai 

exercia sobre os filhos, a passagem de Abraão que se dispõe ao sacrifício de Isaac em sinal de 

fidelidade a Deus. Com esse exemplo, notamos que o pai exercia o direito sobre a vida dos filhos, 

chegando ao extremo da relação de autoridade. 
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De acordo com Badinter (1985), o ponto de vista jurídico defende a ideia de que o poder do 

pai amplia-se de duas formas entre o fim da Idade Média até a Revolução. Uma parte do poder 

paterno, como nos assegura Badinter (1985), fica limitada quando o pai tem seus direitos 

restringidos pelo poder da Igreja e do Estado, pois estes exercem uma ação cada vez maior na 

vida doméstica. A outra parte é reafirmada pelo Estado quando convém aos seus próprios 

interesses. Como a autora nos assegura, a Igreja Católica limita o poder do pai em favor de duas 

novas premissas em suas diretrizes. Essas premissas referem-se aos deveres do pai com os filhos 

e à ideia de que o filho é um “repositório divino”, uma criatura de Deus, que deverá ser criada 

para ser um cristão. Assim, a Igreja restringe o poder do pai, que não poderia mais dispor dos 

filhos segundo a sua vontade, nem tampouco livrar-se deles, estes sendo desejados ou não, já não 

pertenciam aos pais e não poderiam sofrer abuso com o caráter de propriedade. De acordo com 

Badinter (1985), o primeiro direito do pai restringido pela Igreja Católica foi de morte. O filho, 

como criatura de Deus, não pode ser morto, abortado ou abandonado. Dessa maneira, a autora 

nos afiança que o Estado acolhe a influência religiosa e toma medidas coercivas, porém frente a 

atos cruéis e à miséria que era condição da maioria, era necessário tolerar o abandono para que o 

infanticídio fosse evitado. Desse modo, casas de acolhimento são criadas para acolher os menores 

abandonados.  

De acordo com Badinter (1985), a restrição dos direitos paternos trouxe conflitos entre a 

Igreja e o Estado. O principal motivo desse conflito foi a destituição da autoridade do pai sobre o 

casamento dos filhos, que até o século XII eram autorizados e consentidos pelo pai. De acordo 

Julien (1997), na lei vigente até então, os pais como depositários dos bens da família cediam o 

filho e os pais da noiva cediam a filha. Os pais, como detentores do poder, travavam as 

negociações. A Igreja transforma o matrimônio num sacramento e passa a creditar aos noivos o 

direito de se casarem apenas partindo de um interesse espontâneo do casal. O golpe religioso 

inicia-se quando ao crente, no cristianismo, é exigida a compreensão de um Pai reconhecido em 

Deus sem onipotência, presente na experiência do sacrifício de seu filho Jesus. Segundo Badinter 

(1985), a idade mínima, nesse período para se casar era de treze anos e meio para o rapaz e onze 

anos e meio para a moça. Com o limite do poder do pai, várias desordens sociais tiveram 

princípio como: raptos de moças para desposá-las secretamente, bigamia e enlaces entre famílias 

socialmente diferentes. Por causa dessas desordens, Badinter (1985) aponta como o Concílio de 

Trento (1545-1563) impôs restrições às condições do casamento em que casamentos escondidos 

foram condenados, além de ter sido estabelecido que o consentimento dos noivos devia dar-se 
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diante de um padre e após a publicação dos proclamas. O casamento sem o consentimento dos 

pais passou a ser considerado pecado, embora sendo consumado, mesmo sem o consentimento 

ainda era considerado válido. O Estado, entretanto, tentava conservar a autoridade paterna 

fortalecendo o direito do pai, alegando a pretensão de se evitar a desordem na família. Um bom 

casamento deveria observar os usos em vigor da regra da homogamia, o respeito à hierarquia para 

com isso reforçar a ordem social. Do contrário, uma união com a ausência da homogamia e da 

hierarquia seria considerada má e ameaçadora para a ordem social.  Após duas medidas de 

monarcas, o direito do pai foi fortalecido. O rei Henrique II declara que os filhos que se casassem 

sem a permissão dos pais seriam deserdados. Essa medida, porém surte pouco efeito, já que 

Henrique III toma uma medida mais severa em que o casamento não consentido seria 

considerado um rapto e o “raptor” seria condenado à morte. Assim, o poder do pai é restituído 

pelo Estado, mas com restrições que atenuavam o direito de prender os filhos. No entanto, isso 

não impedia que prisões públicas por motivos fúteis acontecessem, até que um decreto em 1673, 

confirmado por outros em 1678, 1696 e 1697, fez cessar esses atos despóticos dos pais.  

Para Badinter (1985), em Um amor conquistado: o mito do amor materno, os papéis de 

mãe, pai e filho são estabelecidos em função das necessidades e valores que predominam na 

sociedade em determinada época. O lugar da mulher-mãe e do homem-pai está ligado às 

mudanças sofridas pelo lugar da criança. Quando o pai era detentor dos direitos sobre a criança, o 

lugar da mãe era secundário e próximo ao lugar da criança. Porém, quando a mãe passa a ocupar 

o lugar central na educação dos filhos, ela se torna essencial em detrimento do pai.  

Para Julien (1997), em seu livro A feminilidade velada, o que temos hoje deve-se a uma 

iniciativa dentro da Igreja Católica e às mudanças que se somam a essa iniciativa, inclusive de 

algumas áreas das ciências. Assim, a autoridade paterna sofre o primeiro golpe por parte da 

autoridade religiosa que destitui o poder dos pais dos noivos em casar seus filhos presente na lei 

pagã do direito romano, até o século XII. Além disso, segundo Badinter (1985), Cristo, diferente 

da posição encontrada no Antigo Testamento, estabelece o lugar da mulher como companheira do 

homem e detentora de direitos e deveres iguais sobre os filhos. De acordo com a autora, Cristo, 

em sua pregação, contribui para provocar mudanças no papel ocupado pela mulher na sociedade, 

que até então permitia ao homem qualquer atitude. Essa ideia é deturpada pelos discípulos de 

Cristo que apresentam uma versão pautada no judaísmo, como foi exposto. Ao retornar aos 

Evangelhos, na Reforma religiosa, a Igreja, aponta que a principal figura do cristianismo 
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asseverava sobre o companheirismo tomando o casamento como uma instituição divina, 

colocando fim ao poder ilimitado do marido, que comportava repúdio e poligamia. Essas 

mudanças sofridas, segundo o aspecto religioso, aliaram-se às mudanças provocadas por 

movimentos científicos e filosóficos, que levaram a alterações muito significativas do papel da 

mulher e da criança na sociedade. 

Dessa forma, o enfoque social sofre importantes transformações. Exemplo disso é o direito, 

que até o início do século XX, era patriarcal, com poder absoluto do homem, preservadas as 

proporções culturais, seja ele pai ou marido e que, a partir de uma contribuição do olhar 

científico, passa a se estruturar de forma a beneficiar a criança incondicionalmente. Vemos, 

então, que na modernidade, além do declínio da autoridade do pai em relação aos filhos que 

atingiram a maioridade, esse declínio confirma-se quando ocorre o deslocamento do poder do pai 

para a mãe. Esse deslocamento é atribuído ao campo de conhecimento da Psicologia, que 

considera que a díade mãe-criança, quando preservada, garante o bem-sucedido desenvolvimento 

afetivo-emocional da criança e do adolescente. De acordo com essa perspectiva, a guarda das 

crianças, com frequência, é deixada com as mães. O direito, na modernidade, tornou-se 

pedocêntrico, ou seja, segundo o conhecimento jurídico, a decisão mais acertada é a que garante 

o bem estar da pessoa menor de 18 anos (JULIEN, 1997).  Ressaltamos que, as mudanças, que 

ocorrem na norma social, estão cada vez mais rápidas, causando impacto na vida dos indivíduos. 

Esse impacto pode ser percebido em contradições apresentadas pelos indivíduos que, atualmente, 

são cobrados por determinadas responsabilidades e se recordam ou se cobram pela vida que seus 

pais levavam ou da forma como criavam seus filhos. Portanto, as pessoas ainda tentam 

compreender seu espaço na nova ordem social.  

Com essa mudança no modo de perceber e cuidar das crianças, aconteceu a Convenção 

sobre os Direitos da Criança, adotada na Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de 

novembro de 1989. Tal convenção foi defendida a partir dos princípios proclamados na Carta das 

Nações Unidas, que advogava em favor da liberdade, a justiça e a paz no mundo, fundamentados 

no “reconhecimento da dignidade inerente e dos direitos iguais e inalienáveis de todos os 

membros da família humana” (ECA, 2005, p. 60). Esses princípios deram origem à Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, que proclamava as crianças detentoras de direitos a cuidados e 

assistências especiais para que as mesmas pudessem desenvolver-se de maneira saudável, de 

forma a crescerem como adultos independentes na sociedade, capazes de atuar em suas 
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comunidades. A família passou a ser percebida como o ambiente propício para o crescimento e 

bem-estar de seus membros, principalmente para as crianças.  

Assim, com o princípio de proporcionar à criança uma proteção especial, os Direitos da 

Criança foram enunciados na Declaração de Genebra de 1924 e, posteriormente, na Assembleia 

Geral de 1959 foi adotada a Declaração dos Direitos da Criança. A carta com a Declaração 

Universal dos Direitos da Criança divide-se em três partes. Na primeira parte estão contidos 

artigos referentes ao limite da menor idade, que é atribuída à idade de dezoito anos. Nessa parte, 

está determinado que os Estados-parte respeitem e façam valer essa Declaração independente de 

crenças, costumes ou outras questões de cunho político-social. A garantia do acesso da criança e 

de seus tutores aos seus direitos deve ser priorizada. Tais direitos envolvem o acesso à saúde, à 

educação, identidade, à residência, à convivência familiar, ser ouvida e expressar sua opinião, ser 

protegida em caso de morte, abandono, abuso, exploração ou violência física ou mental. Para 

isso, deve-se contar com assistência especial do Estado. Trata ainda dos direitos da criança 

referentes à adoção tanto dentro do país, quanto no exterior. Menores de 18 anos não podem ser 

submetidos à pena de morte ou prisão perpétua e quando se fizer necessário tolher-lhe a 

liberdade, deverão receber auxílio jurídico adequado e imediato e as penas deverão corresponder 

ao delito cometido, levando-se em conta sua idade e condições físicas. Não recrutar adolescentes 

com idade abaixo de 15 anos para servir às forças armadas e sempre que houver possibilidade de 

decidir entre um adolescente de 15 anos e outro mais velho, deve-se priorizar o de mais idade. Na 

parte II, os artigos remetem à formação de um comitê com membros eleitos por dois anos que 

deverão apresentar relatórios periódicos sobre as atividades executadas pelo comitê às Nações 

Unidas. E a parte III do documento refere-se à participação de novos membros, que é livre, e 

determina sobre as emendas necessárias ao documento, podendo qualquer Estado-parte sugerir 

emendas.    

No Brasil, a Assembleia Nacional Constituinte tornou legítimo o referendo de duas 

Emendas Populares para, posteriormente, promulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente-

ECA, em 13 de julho de 1990. Esse estatuto passou a influenciar radicalmente a vida de crianças 

e adolescentes no país. A partir desse Estatuto, crianças e adolescentes passaram a ser tratados 

com prioridade absoluta na elaboração de políticas públicas e destinação de recursos das diversas 

instâncias político-administrativas. Além disso, passaram a ser reconhecidos, segundo palavras 

contidas no próprio Estatuto, “como sujeitos de direitos, considerados em sua condição de 



26 

 

pessoas em desenvolvimento e a quem se deve prioridade absoluta” (ECA, 1990, p. 07).   De 

acordo com o Estatuto, é considerada criança, a pessoa que possuir até 12 anos incompletos, 

tomando como referência o desenvolvimento humano por fases, que estabelecem que estão nessa 

condição toda pessoa que ainda não atingiu características da adolescência, sejam características 

corporais ou comportamentais. Em relação aos direitos fundamentais, à criança é dado o direito 

de gozá-los sem prejuízo da proteção integral, sendo assegurado por lei ou por outros meios, o 

acesso a oportunidades e facilidades que lhes garantam a vida, a saúde, a alimentação, a 

educação, o esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e 

convivência familiar e comunitária. Assim, podemos concluir que o Estatuto que protege a 

criança e o adolescente no Brasil está coerente com a Declaração proposta pelas Nações Unidas. 

Podemos considerar que a lei propõe condições objetivas para a proteção e garantia de um 

desenvolvimento saudável da criança e do adolescente. Dessa maneira, fica a reflexão das 

providências tomadas pelo governo do país para que essas leis possam ser cumpridas.  

Diante de tantas mudanças, os papéis de pai e de mãe sofreram modificações. Como 

exemplo, podemos observar que o pai sente-se mais preocupado em estar mais próximo da 

educação dos filhos, papel que antes ficava relegado à mãe. O discurso social exige da figura do 

pai uma atitude mais presente em decisões domésticas e escolares dos filhos. A guarda 

compartilhada já tornou-se realidade em alguns casos e seus efeitos estão em discussão. Guarda 

compartilhada trata de um modo de tutela, em que os filhos são criados por pai e mãe separados, 

em forma de revezamento entre um e outro. A criança ou o adolescente passa alguns dias da 

semana com a mãe e os outros dias com o pai. Assim sendo, as pessoas seguem tentando absorver 

e construir suas histórias numa nova ordem social, mas não sem contradições. Algo escapa das 

normas, pois há incoerências nos discursos e nas atitudes de pais, que se declaram em estado de 

sofrimento psíquico e culpa. Entre essas mudanças encontra-se o tratamento educacional que se 

deve dar à criança e ao adolescente os quais devem ter acesso ao mínimo necessário para se 

desenvolver como sujeito de direito. Observamos um aumento do controle social por meio dos 

órgãos do governo que tomam medidas de vigilância e execução de penalidades aos “maus” pais, 

sendo a mais grave delas a perda do pátrio poder. Segundo esse princípio, os pais perdem a 

guarda de seus filhos, que ficam sob a tutela prioritariamente de outro familiar, caso haja, e se 

não houver, a criança ou adolescente são tutelados pelo Estado.  Os pais devem apresentar 

melhora em sua conduta em relação aos filhos, pois, do contrário, pode ocorrer a perda 

permanente do direito sobre eles. Caso ocorra a perda permanente, os mesmos são encaminhados 
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para instituições de acolhimento para posterior encaminhamento para a adoção, cumprindo, assim 

o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, vigente no país desde 1990, 

inspirado na Declaração Universal dos Direitos da Criança.  

Até aqui, tratamos do conceito de criança sob diversas perspectivas e sentidos que ele 

adquire no uso da língua corrente. Podemos observar que o significado atribuído à essa palavra 

sofreu transformações sócio-históricas e modificou a relação que a sociedade estabelecia com o 

período inicial da vida do indivíduo. Ao abordarmos o olhar jurídico, constatamos que os papéis 

sociais de mãe, pai, homem, mulher e criança são percebidos legalmente. Percebemos também 

como as atribuições e direitos correspondentes a esses papéis estão submetidos ao contexto 

histórico, cultural e social vigente, podendo sofrer novas influências e modificações ao longo do 

processo civilizatório. Assim, discutiremos, no item que se segue, as transformações históricas 

sofridas, especificamente, pelo conceito de criança. Perceberemos que o conceito que temos hoje, 

bem como a organização político-social em torno do período infantil, nem sempre foi assim e 

compreenderemos que a forma como caracterizamos a condição de criança foi pensada e 

construída segundo alguns interesses. Por isso, devemos nos perguntar, o que pensamos sobre a 

condição de criança e em que esse conceito está baseado? 

 

1.2 A criança e sua história social 

 

Priorizaremos, nesse item, as mudanças sofridas no modo de ver, relacionar, proteger e 

conviver com a criança. Com isso, percebemos que há uma influência evidente das modificações 

sociais sobre a transformação do conceito de criança. Para tanto, utilizamos textos de alguns 

comentadores que vão nos ajudar a ilustrar as alterações sociais ocorridas.  

O estudo da história da criança e da família é essencial para compreendermos as leis e 

políticas que promovem e auxiliam as pessoas no convívio e bem estar social. Contudo, é 

importante distinguir o ponto de vista social do ponto de vista da Psicanálise diante dessa 

concepção, e talvez, com este trabalho, apontar um caminho que lance luz sobre as dificuldades e 

demandas que chegam ao consultório de analistas ou no serviço público no acompanhamento e 

atendimento a famílias. Como verificaremos, diversos fatores influenciaram a sociedade até 
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chegarmos ao que temos hoje. Quando se trata da relação econômico-político-religioso-libidinal-

social-psicológico, temos a impressão de que esses termos são interdependentes e relacionam-se 

de tal forma que as causas e as consequências se misturam e se dão de forma concomitante. Há 

momentos em que a mudança social provoca a mudança política, a mudança política provoca 

transformações sociais e econômicas e transformações psico-libidinais provocam alterações 

político-econômico-sociais. Tudo isso em um processo contínuo e ininterrupto. Portanto, a 

concepção de criança passou por processos de mudança até chegarmos ao conceito que 

encontramos nos dicionários, gramáticas e nas leis que regem a proteção da criança e do 

adolescente, como discutimos anteriormente. Neste item, compreenderemos como participamos 

de um processo contínuo de transformações que seguem inspiradas em modelos ideológicos e 

culturais os quais estão incutidos nas “verdades e interpretações sociais”. Trataremos da história 

social da criança, tomando obras de historiadores, filósofos, antropólogos e teólogos, na tentativa 

de esclarecermos as contribuições das diversas teorias no conceito que temos hoje de criança, 

como foi exposto no item anterior. Além do mais, contextualizaremos a história social da criança 

no Brasil por meio de alguns apontamentos que faremos ao longo da exposição teórica.  

A história da infância no Brasil é discutida pelos historiadores a partir do ano 1500, data em 

que o Brasil foi descoberto. Os dados que são apresentados pelos historiadores sobre essa época 

são embasados em documentos originados de observações dos jesuítas sobre os pequenos índios 

das tribos que viviam no Brasil. De acordo com Del Priore (1996), no século XVI, na Europa, a 

criança era descoberta, o que pode ser observado na forma como elas eram representadas nas 

obras de grandes artistas como pequenos brincando ou em situações em que aparecem 

descontraídas ou ouvindo lições religiosas. Os Estados europeus, nessa época, estavam 

preocupados em estabelecer novas leis para proteger crianças pequenas, visando a um controle 

demográfico no futuro. Podemos observar que o olhar do jesuíta sobre o índio tratava-se de um 

olhar reformador embasado no conceito de criança que se desenvolvia na época. Nas sociedades 

indígenas preservadas, o lugar do pequeno curumim se conserva, apesar das possíveis 

modificações no processo histórico-social das tribos, desde o período que antecede a descoberta 

do Brasil, e não corresponde ao conceito que a sociedade brasileira de maneira geral concebe a 

criança. O que podemos averiguar através do que nos assevera os historiadores é que a sociedade 

brasileira cultiva os conceitos influenciados pelas ideias trazidas e cultuadas pelos jesuítas, junto 

com a disseminação religiosa proposta por eles. Na sociedade brasileira contemporânea, notamos 

diversos modos de organização da família, tendo em vista as diferenças sociais de renda, 
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instrução e cultura, percebemos que a proteção à criança ou dos valores e princípios relacionados 

a esse período da vida sofre maior ou menor controle do Estado. Durante décadas, algumas 

diferenças no modo de organização das famílias davam-se apenas de acordo com a renda. Por 

exemplo, em famílias de baixa renda eram mais comuns encontrarmos mães solteiras ou 

mulheres com vários filhos gerados em relacionamentos de duração curta e a educação não era 

acompanhada pelos pais. Atualmente, encontramos essa organização familiar com bastante 

frequência em outras classes sociais, movimento que se inicia a partir da legalização do divórcio 

no país e possibilita que os casais se separem e casem-se novamente constituindo outro núcleo 

familiar.  

De acordo com Del Priore (1996) o Brasil, recém-descoberto era visto pelos europeus como 

uma terra que assombrava por se apresentar como uma mistura de paraíso e purgatório. Os 

jesuítas, religiosos membros da Companhia de Jesus fundada por Inácio de Loyola, vieram para o 

Brasil com objetivo de catequizar o povo que aqui vivia e, segundo a autora, os mesmos 

consideravam o Brasil uma terra que necessitava ser ordenada e conduzida à civilização a 

exemplo da metrópole.  A organização sob a perspectiva dos jesuítas era representada pela 

formação de vilas, construção de capelas e plantio nos campos e nessa organização cabia a 

preparação da alma indígena para receber a palavra de Deus.  

Para a autora, o modelo da criança brasileira foi elaborado a partir de um conceito 

quinhentista e europeu do primeiro ideal de criança divulgado pela Igreja Católica. O conceito, 

difundido pela Igreja, tratava de uma criança mística comparada ao Menino Jesus. E esse modelo 

foi introduzido no Brasil pelos jesuítas que pensavam em alcançar as almas indígenas, 

principalmente dos pequenos índios nos quais o pecado ainda não havia se manifestado. Assim, 

os jesuítas influenciados pelo ideal europeu da criança, viam os pequenos indígenas como 

inocentes. A concepção jesuítica incluía castigos e a esses religiosos foi atribuída a transposição 

da escola da Idade Média ao colégio dos tempos modernos, proporcionando uma modificação na 

instrução técnica dirigida aos adultos por uma formação essencialmente moral e hierarquizada. 

Além disso, os jesuítas com conhecimento de psicologia infantil foram pioneiros na introdução 

de uma visão diferenciada sobre a especificidade da infância. Essa Psicologia, a que os jesuítas se 

referiam, era baseada numa visão de criança que deveria se espelhar na infância de Jesus, o que 

possibilitaria constituir infantes mais angelicais que diabólicos. Del Priore (1996) nos assevera 

que essa Psicologia considerava que “o pepino torcido desde pequeno, evitaria futuros 

pecadores”. A infância é percebida como terreno fértil para a catequese por se tratar de um 
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período de unção, iluminação e revelação. Esse momento era estratégico na vida do indiozinho 

que ainda não sentia sedimentado aos valores indígenas, mostrando-se passível a mudanças de 

caráter e crença.  

Diante disso, sabemos que existem tribos indígenas no território brasileiro que mantêm sua 

cultura preservada apesar da influência das missões, que tinham como propósito catequizar os 

povos que aqui se encontravam e das interferências inerentes ao sistema de exploração do 

período colonial. Poucos estudos sobre o período colonial apontam para o modo de vida dos 

povos indígenas que habitavam o Brasil da época. As referências encontradas, comumente, 

partem das impressões dos povos portugueses que transparecem seu julgamento a partir de 

comparações com a cultura européia. Portanto, essas impressões se apresentam carregadas de 

crueldade ou ingenuidade, presentes nas comunidades indígenas e demonstram pouca apreensão 

do ponto de vista do ameríndio sobre sua cultura, bem como, do modo como os índios percebiam 

as crianças da tribo. Faremos, então, alguns apontamentos sobre o modo como a criança indígena 

é enxergada na convivência de sua tribo com o objetivo de enriquecer esta pesquisa por meio do 

contexto social dessas tribos. A antropóloga, Tassinari (2007) afirma que os estudos mais 

impactantes que contribuem muito para uma compreensão do modo como o próprio índio percebe 

sua cultura datam das últimas duas décadas. Apesar dos estudos datarem de um período recente, 

vamos considerar os rituais e maneira de conviver com a criança indígena, conscientes que essas 

culturas podem ter sofrido transformações e mudanças, desde a descoberta do Brasil. Para tanto, 

utilizaremos em especial o estudo de Tassinari (2007) para conhecermos um pouco da cultura 

indígena no que refere ao pequeno índio. 

Tassinari (2007) enfatiza que desde os primeiros trabalhos sobre a cultura indígena, a 

liberdade e autonomia infantis dentro das comunidades eram tratadas com aquiescência pelos 

adultos e não se observavam o uso de castigos físicos. A autora chama a atenção para as 

informações contraditórias que eram alimentadas sobre os hábitos indígenas. Tais hábitos 

versavam sobre formas de tratar a criança que variavam da paciência extrema dos adultos para 

com elas a atos cruéis como assassinado ou rapto. A antropóloga salienta que essas informações 

mostravam-se contaminadas pela percepção ocidental de criança. Ainda, ressalta a necessidade de 

estudos mais isentos que possibilitem encontrar formas indígenas de conceber as crianças e os 

adultos das tribos para que os dados sejam mais fidedignos ao se referir às relações desses povos.  
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Outro aspecto apontado por Tassinari (2007), é a preocupação de não generalizar os hábitos 

e costumes. As tribos divergem, em seus hábitos, umas das outras. A autora ressalta alguns 

pontos que se assemelham entre uma tribo e outra e é o que trataremos neste trabalho. Entre as 

características que a antropóloga elenca referentes à concepção de criança, estão liberdade de 

escolha dos pequenos índios, incluindo nessas escolhas decisões que impliquem seus pais ou a 

comunidade. A criança indígena, de acordo com a autora, é vista como um ser entre o humano e o 

divino, pois seu corpo é habitado por um espírito que precisa ser persuadido a ficar na terra. E 

esse aspecto da criança indígena a coloca numa posição indispensável nas relações cosmológicas 

e sociais dentro da tribo, pois ela funciona como a mediadora que mantém o equilíbrio da relação 

da tribo com a natureza e entre os vivos e os mortos. Além do mais, possui a singularidade de 

ainda não ter sido completamente capturada pela vida humana e precisa se convencida a ficar no 

mundo. Isso lembra a relação de predação e consumo tão importantes na crença indígena, em que 

os pontos de vista variam de acordo com quem é predador e quem é a caça, posições que variam 

na natureza.  Para os indígenas, os pequenos não nascem com o conhecimento, mas sua busca 

pelo saber é respeitada e reconhecida. A criança adquire conhecimento de forma natural na 

convivência do dia-a-dia. Quando há um ensinamento sobre alguma habilidade específica, a 

criança não é obrigada a aprendê-lo, ela pode escolher o que quer aprender. Os processos de 

aprendizagem nas tribos não retiram a criança do meio em que ela vive e o indígena afirma que à 

criança nenhum conhecimento é negado, assim, se ela tem acesso a tudo, ela sabe tudo. De 

acordo com Tassinari (2007), a criança é capaz de assimilar tanto o conteúdo manifesto, como o 

latente, aprendendo bem mais do que lhe é ensinado.  

Assim sendo, podemos notar sob o ponto de vista antropológico, que o modo como o 

indígena percebe a criança diverge da criança proposta pelos jesuítas das missões, que 

objetivavam manter o espírito puro e ingênuo do pequeno índio e a ele deveriam ser ensinados os 

aspectos morais da cultura ocidental. Para o índio, entretanto, à criança é permitida a construção 

do seu conhecimento, marcado pelo modo como ela se sente pronta a interagir com esse 

conhecimento. Por outro lado, o ideal jesuíta encontrava-se orientado pelo modo como a criança 

era conceituada na Europa, naquele momento, como podemos atestar em Àries (1978). 

Ariès (1978), conhecido historiador francês, em seu livro História Social da Criança e da 

Família, faz um levantamento cronológico das transformações sociais e de que forma isso 

repercutiu na maneira como a sociedade atual está organizada, essencialmente, partindo das 
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alterações na abordagem do conceito de criança e de família. O estudo da história social do 

conceito de criança se faz pertinente nesta dissertação, porque partimos da premissa de que tal 

conceito é social e, portanto, pode sofrer influências e modificações ao longo das mudanças 

ocorridas na sociedade. Para tanto, os apontamentos de Ariès (1978), Badinter (1985), Foucault 

(1999), Borges (1994), Santo Agostinho (400/1980) e Rousseau (1782/2004) sobre a criança 

contribuem para compreendermos como chegamos ao conceito de criança e de família que temos 

hoje.  

Ariès (1978) descreve como a criança era percebida na forma de organização da velha 

sociedade tradicional. Na fase da vida conhecida como infância, o indivíduo só recebia o nome de 

criança no seu período mais frágil. Assim que a pessoa adquiria alguma independência física, 

logo misturava-se aos adultos no trabalho e nos jogos. O sujeito transformava-se da condição de 

“criança pequena” a pessoa adulta, sem passar pelas fases da juventude, que conhecemos hoje 

(ARIÈS, 1978, p. 10). Esse contato precoce da criança com adultos não acontecia 

necessariamente com os pais. Essa criança recebia a transmissão de valores e conhecimentos dos 

adultos com quem ela convivia no trabalho enquanto os ajudava. Percebe-se aí que a convivência 

da criança com a família era mínima, por isso não era suficiente para criar laço através de marcas 

da memória ou afetividade. Tendo em vista o contexto histórico atual, torna-se necessário tomar a 

descrição de alguns autores sobre o período descrito por Ariès (1978) para que possamos 

imaginar contextualmente esse contato das crianças com os adultos.  

A respeito da convivência e educação das crianças em meio aos adultos, encontramos uma 

passagem no livro de Foucault (1999), História da sexualidade: a vontade de saber, em que o 

autor aborda a relação social e códigos de conduta vigentes até o início do século XVII. Foucault 

(1999) afirma que até o início do século XVII, era vigente uma postura mais franca em que 

predominava uma maior parcimônia com os assuntos ilícitos. Os códigos de conduta eram mais 

flexíveis diante da descortesia, imoralidade e obscenidade. Os gestos eram mais diretos, as 

palavras com menor pudor, as transgressões não se davam em segredo, corpos ficavam à mostra e 

crianças perspicazes circulavam misturadas à vida dos adultos, sem assombro, nem escândalo. E 

a afetividade do adulto em relação à criança? Era possível ser reconhecido o que vemos hoje? 

Ariès (1978) nos esclarecerá sobre esse aspecto.  

O período determinado como infância era um tempo muito curto e a afetividade devotada 

ao indivíduo, nesse período, era marcada pela frieza e distância, devido à alta probabilidade de 



33 

 

morte do infante. A fase de fragilidade da criança era conhecida como “paparicação” e nessa fase, 

como o índice de mortalidade era alto, a afetividade era incomum. Em alguns casos, desenvolvia-

se algum tipo de afeto em relação ao “paparicado” ou não e essa criança era tratada como um 

“animalzinho”, um macaquinho “impudico” (ARIÈS, 1978, p. 10). Assim, caso a criança 

morresse, os parentes não sentiriam tanto. Algumas pessoas se sentiam desoladas com a perda, 

mas isso era visto como algo que passaria logo, porque outra criança logo a “substituiria” 

(ARIÈS, 1978, p. 10). Até o início do século XVII, a criança era retratada pelos artistas como 

pequenos adultos. Suas vestes eram representadas através de cueiros ou como as vestes dos 

adultos e elas apareciam distintas destes apenas pelo tamanho diminuto. A partir de meados do 

século XVII, as crianças passam a serem retratadas nuas. O autor descreve essa nova 

representação da criança como uma “criança real na nudez do "putto” (ARIÈS, 1978, p. 21) e 

estabelece uma comparação com a representação da alma na idade média, que comumente 

aparecia sob a forma de uma criança nua. Devido ao pouco tempo de vida, a criança não chegava 

a se tornar significativa para a família e permanecia no anonimato. E quando a criança sobrevivia 

ao risco de morte e à condição de “paparicação”, era criada em outra casa que não a da família. E 

a família, assim, era composta pelo casal e os filhos que permaneciam em casa (ARIÈS, 1978). 

Essa realidade pode ser melhor vislumbrada a partir de dados estatísticos da época. 

Badinter (1985) apresenta alguns elementos representativos sobre a relação das famílias 

com as crianças. Para isso, toma como referência dados de 1780, constatados por um tenente de 

polícia chamado Lenoir. Segundo esses dados,  das 21 mil crianças que nasciam por ano em 

Paris, apenas mil eram amamentadas pela mãe, outras mil eram amamentadas por amas-de-leite 

residentes e as outras 19 mil eram enviadas às casas de amas mercenárias para serem criadas por 

elas por alguns anos. Numerosas crianças morriam sem verem novamente suas mães biológicas. 

A autora defende a ideia do amor materno como um afeto construído ao longo da história social, 

e não como um sentimento inato, mecânico, que a mulher apresentaria apenas por se tornar mãe. 

Ela ainda argumenta que havia uma frieza e tendência ao abandono no comportamento das mães 

das cidades francesas do século XVII que se torna comum em outros lugares do mundo no século 

XVIII. Badinter (1985) questiona o amor materno, considerando que apesar das mães ignorarem 

alguns métodos de prevenção à mortalidade infantil ou à estatística, alguns atos se repetiam, 

mesmo tendo como resultado a morte dos filhos primogênitos. A autora destaca alguns dados 

referentes à mortalidade infantil levantados por historiadores de costumes, como Mareei 

Lachiver, que ressalta o caso da ama-de-leite negligente que deixou morrer 31 crianças em um 
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período de 14 meses. No Brasil do século XIX, de acordo com Denis (1816/1997), nas famílias 

mais abastadas era inusitada a mãe que amamentasse o recém-nascido, pois essa tarefa era 

atribuída a uma mulata ou preta. Segundo o autor, o diferencial no Brasil era posição da ama de 

leite que deixava de ser tratada como escrava para ser tratada como se fizesse parte da família.  

Partindo de dados como esses, Badinter (1985) questiona o fato de que mães que já haviam 

perdido dois ou três filhos por deixá-los nas casas dessas amas negligentes, continuavam 

mandando seus outros filhos recém-nascidos para as mesmas amas. Ela infere sobre o amor 

manifestado por essas mães, que não conviviam com os filhos e depois de alguns anos, os 

recebiam em casa. Para a autora, esse comportamento traduz a singularidade como marca do 

desejo humano. Segundo Badinter (1985), o homem é percebido como um ser histórico, dotado 

da competência de simbolizar, o que o difere do animal. Por isso, seu desejo o torna singular. 

Assim sendo, a mulher, como ser humano diferente do que defendem os biólogos, possui um 

inconsciente que exerce supremacia sobre seus processos hormonais. Cada mulher reage de 

maneira diferente frente ao ato de amamentar e atender ao choro do bebê recém-nascido.  

Historicamente e culturalmente, a sociedade tradicional não cultivava a relação afetiva 

como condição para se estabelecer as relações, sejam elas entre casais ou entre pais e filhos. 

Ariès (1978) assevera que, na sociedade tradicional, o amor não era prioridade para convivência 

familiar e o que orientava essa convivência era a conservação dos bens, a prática de um ofício 

comum, a segurança para a mulher e também para o homem num período que a sobrevivência era 

difícil. Essa união ajudava nos momentos de crise e protegia a honra e a vida.  Ademais, as trocas 

afetivas davam-se no ambiente público e, segundo o autor, eram realizadas num “meio muito 

denso e quente” em que se diluía a família conjugal entre amigos, vizinhos e criados (ARIÈS, 

1978, p. 11). Podemos concluir que a convivência familiar, aqui, é bem diversa do ideal 

imaginário que permeia a sociedade atual. O que nos leva a refletir sobre os fatores aos quais 

podem ser atribuídas as mudanças nesse panorama? O panorama familiar se altera junto com a 

concepção de criança? 

Como nos afiança Badinter (1985), os casamentos não estavam condicionados à satisfação 

do desejo ou mesmo da amizade. O casamento era contratado na ausência dos cônjuges e o laço 

afetivo não contava como ponto de partida para um relacionamento. Além disso, o afeto dava-se 

ao acaso e em consequência dos hábitos conjugais. Badinter (1985) ainda ressalta que nesse 

período, a relação conjugal deveria ser estabelecida por laços de amizade e não de desejo. 
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Teólogos desse período denunciavam os “excessos” conjugais, em que o homem que 

demonstrasse desejo pela esposa era considerado adúltero. Ainda conforme pesquisa realizada 

pela autora, sobre os séculos XVII e XVIII na França, o marido ou a esposa viúva não esperavam 

a passagem de um ano da morte do cônjuge. O homem viúvo casava-se logo visando o dote da 

noiva. E a mulher viúva, antes de enterrar seu marido, já cogitava a possibilidade de um novo 

enlace.  

De acordo com Badinter (1985), a partir do século XVII, muitas obras foram publicadas 

tendo como tema principal o incentivo aos pais e mães a manterem relações afetivas com os 

filhos, em especial as mães, que deveriam desenvolver o amor materno. Essas obras também 

descreviam como devia ser uma boa mãe. A autora assegura que das obras publicadas a que mais 

influenciou as famílias e imprimiu as características da família moderna, fundada no amor 

materno, foi a de Emílio de Rousseau (1782/2004). Até o século XVI, a criança ocupava uma 

posição pouco significativa na família e, algumas vezes, era percebida como um estorvo. Para 

muitos, a criança amedrontava e ser considerada insignificante, talvez fosse, ainda, a melhor 

maneira de ser percebida. Assim, até meados do século XVII, a criança amedrontava a filosofia e 

a teologia, alimentadas por teorias que reforçavam essa representação. De acordo com a pesquisa 

realizada pela autora nas obras de Santo Agostinho, teólogo que viveu entre 354 e 430 d.C., 

quando se referia às crianças, pode-se constatar uma imagem de criança aliada a atos 

considerados maldosos pelo teólogo. Santo Agostinho (400/1980), em Confissões, descreve a si 

mesmo em sua infância e usava a observação que fazia de outras crianças para caracterizar o que 

se passava nesse período da vida. O teólogo descrevia-se como uma criança que para ter o que 

desejava, quando não era atendido, vingava-se de suas amas chorando. A criança, para ele, era 

fruto do pecado, cheia de vícios e malícias que necessitavam de correção ou se transformariam 

em adultos que se precipitariam para o mal. Nas palavras de Santo Agostinho (400/1980), alguém 

que fora concebido e gerado no pecado, não apresentaria inocência. E o autor questionava o 

artifício infantil do choro para reivindicar o que deseja, como o seio, por exemplo.  Para este 

autor, a criança, quando deseja ardentemente os peitos da mãe, chorando, apresenta conduta tão 

viciosa quanto o adulto que demonstra tamanha ânsia em relação ao alimento que o nutre na vida 

adulta. Santo Agostinho (400/1980) argumentava que a infância era o estado de imperfeição do 

homem que deveria caminhar para o estado de perfeição e se livrar do estado corruptível da 

infância. Em sua descrição, o teólogo enfatiza que as crianças são frágeis por possuírem membros 

débeis, mas sua alma não é inocente. Para ele, o comportamento exigente da criança, exigindo até 
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mesmo o que pode prejudicá-la com reações exasperadas, choro incessante, violenta cólera contra 

os mais velhos, demonstra que não há inocência nas crianças.    

Além disso, Santo Agostinho (400/81980) ressalta por meio de suas observações, o olhar 

invejoso do infante para o irmão mais novo, como mais uma prova de que não há inocência na 

infância. A consequência para tal teoria culminou numa educação voltada para a repressão e 

oposição aos desejos da criança. A repressão implicava o uso de varas, palmatórias e ameaças, 

incentivadas pelo teólogo.  A amamentação é considerada um ato pecaminoso que induz a criança 

à imoralidade. De acordo com Santo Agostinho (400/1980), o ato pode ser tomado como 

prazeroso para a mãe e fonte de corrupção moral para o bebê. Badinter (1985) considera que 

essas ideias e de outros autores que pensavam como Santo Agostinho influenciaram a sociedade 

por longos séculos, encontrando simpatizantes até o início do século XVIII. Essa concepção de 

criança pecadora, entretanto, diverge muito da imagem de criança pura, ingênua e inocente que 

passa a ser propagada a partir do século XVI. De acordo com Àries (1978), no entanto, já houve 

um período em que a criança não era caracterizada como inocente ou pecadora e gozava uma 

liberdade de expressão até mesmo ao manifestar suas curiosidades sexuais.  

Na sociedade antiga, a criança não era preservada sobre os assuntos sexuais. Pelicier 

(1991), baseando-se no diário em que Heroard, médico de Henrique IV, que anotava os fatos 

corriqueiros da vida do jovem Luís XIII, descreve a liberdade com que eram tratadas as crianças. 

Não havia pudores na presença do infante. Segundo o relato do médico, o pequeno Luís XIII dá 

gargalhadas ao ter seu pênis agitado pela ama. Quando o menino tinha um ano, pedia que todos 

lhe beijassem o pênis e todos se divertiam, mesmo diante de visitas. Com pouco mais de um ano, 

como nos conta Pelicier (1991), o casamento do menino foi decidido com a Infanta da Espanha e 

lhe foi explicado o que isso significava e segundo o médico, ele compreendeu muito bem. 

Perguntavam-lhe onde estava o benzinho da Infanta e ele apontava para o seu pênis. Essas 

brincadeiras e outras em que a criança observava e falava sobre os genitais dos adultos eram 

incentivadas até a idade aproximada de sete anos em que o menino já era visto como um 

homenzinho que precisava aprender modos e linguagens decentes. Aos quatorze anos, o Delfim 

foi colocado na cama da esposa e iniciou sua vida sexual. Um pouco depois desse período, os 

casamentos de meninos de quatorze anos ficaram mais raros, mas os casamentos de meninas de 

treze ainda eram comuns.  
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Ariès (1978), comentando as informações contidas no diário de Heroard, afirma que nos 

surpreende essa ausência de reserva diante das crianças, mas o autor enfatiza que tanto o ato 

quanto a sexualidade correspondem a uma variação do meio, da época e do tipo de mentalidade. 

De acordo com o autor, hoje, o relato descrito por Heroard poderia ser interpretado como alguma 

anomalia sexual. Ele ressalta que o comportamento de brincar com o sexo das crianças pertence a 

um costume das sociedades mulçumanas e que ainda pode ser encontrado. Esse costume 

permaneceu alheio à disciplina da sociedade burguesa da Inglaterra e da França entre os séculos 

XVIII e XIX. Essa disciplina, inicialmente, cristã e depois leiga, resulta numa grande reforma 

moral. Antes da reforma moral, os gestos e as alusões não eram vistas como causadoras de 

consequências nefastas para a criança, o sentido atribuído à manifestação sexual era gratuito e 

não era compreendido como algo que pudesse macular a inocência infantil.  Até mesmo porque 

não se acreditava que essa inocência realmente existisse. Era comum pensar assim, até que o 

pensamento geral fosse convertido ao que os educadores e moralistas acreditavam. E esse 

pensamento “inovador” triunfou tanto que até hoje encontra-se vigente.  

De acordo com Borges (1994), a percepção de criança como pecadora somava-se ao 

tratamento insignificante que ela recebia.  Para o autor, uma boa ilustração dessa nova condição é 

a forma como Santo Agostinho concebia a criança. Para Santo Agostinho (400/1980), as crianças 

eram vistas como ignorantes e malcriadas por fazerem apenas o que gostavam. E caso os adultos 

permitissem, não haveria crime que não cometessem. A partir de então, Ariès (1978) nos guia 

para o início da construção do lugar da criança que temos hoje. Do século XVI em diante, não era 

mais permitido que as crianças se tocassem ou dividissem a mesma cama. Se a criança fosse 

tocada ou beijada por outros, sejam eles outras crianças ou adultos, ela deveria se confessar. No 

século XVII, uma noção essencial impõe-se: a da inocência infantil, premissa colocada num lugar 

comum. A identificação de crianças como anjos tornou-se frequente e a educação coloca-se como 

a mais primordial das obrigações humanas. Coustel (1687/1978), em suas Regras de educação 

dos infantes, comenta o que pensava sobre as crianças.  Para o autor, as crianças eram 

repugnantes aos olhos do homem racional e para serem amadas deveriam ser desconsideradas 

suas imperfeições e suas fraquezas, que se apresentavam tanto no corpo quanto no espírito. Além 

disso, devia-se enxergá-las sem levar em conta sua apresentação exterior e devia-se pensar no que 

seriam no futuro, “o bom magistrado”, o “bom cura”, o “grande senhor”.  



38 

 

Desse modo, segundo Ariès (1978), os educadores católicos criaram manuais de civilidade 

os quais continham orientações aos que cuidavam das crianças e algumas regras.  Em especial, 

chamavam a atenção as que recomendavam que as crianças não fossem mimadas, que não 

ficassem desacompanhadas e não permanecessem sozinhas com criados ou criadas que poderiam 

aliciá-las sexualmente como fariam com um rapaz ou uma moça. E finalmente, que em lugar do 

uso da familiaridade, fosse usada linguagem formal.  

Para Borges (1994), em função da dimensão da criança pecadora, toda a educação dirigiu-

se para o objetivo de moldar a criança, descaracterizá-la em sua essência de criança, ou seja, ela 

deveria ser adultificada.  Para tanto, os educadores faziam uso de expiações coercitivas que 

implicavam comumente a execução de atos violentos. Só assim a criança seria corrigida do 

pecado inato. Esse modo de conceber a educação, como um meio de redimir pecados, fica bem 

representado quando Santo Agostinho (400/1980) assevera que o único pecado do qual não se 

redimiu, foi o de ter nascido criança. A palavra educar, de acordo com sua raiz etimológica, como 

expõe Borges (1994), vem do verbo educare, endireitar. A criança, assim como um ramo torto, 

deveria ser corrigida. Os moralistas e educadores, que se ocuparam com a educação, intentavam 

produzir adultos que se apresentassem como modelos ideais da burguesia a qual se encontrava 

em ascensão. Para tanto, os métodos educacionais criados por religiosos e jesuítas deveriam ser 

capazes de criar e instruir com o objetivo de harmonizar a criança com a finalidade de 

transformá-la em um adulto conveniente. 

Ariès (1978) afirma que esse novo lugar concedido ao infante, cristaliza o conjunto familiar 

em torno desse objeto novo que é a criança escolar. É pertinente afirmar que o autor atribui à 

escolarização a função modificadora, a partir do fim do século XVII. Essa escolarização é 

descrita pelo autor como um processo de enclausuramento da criança, comparado ao 

enclausuramento sofrido pelos loucos, pobres e prostitutas, em que a criança era separada do 

adulto, numa espécie de quarentena, antes de ser solta no mundo. Essa descrição é a forma como 

o autor classifica a escolarização até os dias atuais a qual ele atribui a responsabilidade ao grande 

movimento de moralização dos homens promovido tanto pelos reformadores católicos, quanto 

pelos protestantes ligados às leis e ao Estado. Essa atitude contou com a conivência das famílias 

que passaram a atribuir um valor à educação dos filhos, bem como a uma afeição necessária entre 

os cônjuges e entre pais e filhos. A família passou a organizar-se de tal forma em torno das 

crianças de modo que elas ganharam importância ao ponto de ser “impossível perdê-la ou 
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substituí-la sem uma enorme dor” (ARIÈS, 1978, p. 12). Isso levou a uma consequente natalidade 

controlada voluntariamente no século XVIII para cuidar melhor das crianças.  A partir de então, 

constatamos que a criança ganha uma representação com características próprias. A alma deixa 

de ser representada na forma de um infante que, vivo ou morto, tem sua imagem usada para 

representá-lo como uma criança, apenas. Por conseguinte, a alma passa a ser representada, não 

mais, por meio de alegorias e sim na figura da pessoa. 

Em nossa revisão histórica, a criança vem de uma acepção de participante incondicional da 

vida dos adultos ainda não caracterizada como inocente e passível de dano moral e que desfruta 

do convívio bem como dos jogos dos adultos para assumir um lugar no pensamento agostiniano. 

Sob a influência do pensamento agostiniano, a criança foi tomada como um ser disforme, que 

necessitava de disciplina e correção para que pudesse tornar-se um adulto puro. A partir do 

pensamento de Rousseau, em contraposição, o período infantil foi tomado como um período da 

vida em que o homem ainda não sofrera contaminação das malícias da sociedade, 

fundamentando, assim o conceito do “bom selvagem”. 

Em meados do século XVIII, Rousseau, um filósofo protestante, escreve seu livro Emílio 

(1782/2004), em que se posiciona criticamente diante da educação que tomava a criança como 

um ser de pecado e que precisava ser corrigido. Muito da visão que se tem de criança nos dias 

atuais, de acordo com Borges (1994), é devida a esse filósofo. De acordo com Rousseau 

(1782/2004), o princípio moral fundamental é o de que o homem é um ser naturalmente bom, 

amante da ordem e da justiça. Para esse filósofo, não existe perversidade original no coração 

humano, pois o homem torna-se o que é no a posteriori, já que ao nascer seus primeiros 

movimentos, em sua natureza, são sempre retos. Caso esse homem manifeste comportamentos 

contrários a essa natureza, é porque ele agiu a partir de vícios que não lhe são inatos. A única 

paixão que nasce com o homem é o amor, e esse se dá indiferente ao bem ou ao mal. Quando o 

amor assume uma dessas faces, isso se deve a determinadas circunstâncias ou acidentes. De 

acordo com Rousseau (1782/2004), o homem não é um ser simples, ele é composto por duas 

substâncias: a inteligência e a sensibilidade. Assim, o amor à ordem tende à alma e os sentidos ao 

corpo. O amor à ordem é identificado por Rousseau (1782/2004) como a consciência que o 

homem só ama se ele a conhece. A consciência apenas se desenvolve e age a partir das luzes do 

homem. Seu bem estar não se relaciona com o que acontece aos outros. A princípio, o homem só 

manifestaria o amor de si, que mais tarde se converte no amor próprio. A partir da aquisição do 
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amor próprio, o homem desenvolve interesses particulares. Para Rousseau, o homem não nasce 

com a capacidade de desejar o mal de outrem. Isso somente se daria caso os interesses 

particulares entrassem em choque com outros. Para o filósofo, o homem age para o bem da 

comunidade quando os interesses, em geral, coincidem com os seus próprios. 

De acordo com Boto (2010), Rousseau fala da criança com atributos constituídos a partir do 

homem no estado de natureza, entre a bondade natural e a pureza original. A “criança 

rousseauniana” não apresenta moralidade em suas ações, pois encontra-se orientada pelo amor de 

si, que ainda não pode ser chamada de amor próprio. Assim, o filósofo queria contextualizar a 

figura infantil dentro do universal. Para a autora, Rousseau retira a criança da história e a 

compreende como um dado imanente como se fosse uma essência, um recurso utilizado para ter 

acesso às ficções do homem de natureza. Para Rousseau, segundo Boto (2010), a criança nesse 

estado de natureza, apresenta fases de vida: uma “pré-racional, uma da razão sensitiva e uma da 

razão intelectual”. De acordo com Rosseau (1979, p. 210, citado por Boto, 2010), seu “propósito 

não é ensinar à criança muitas coisas e, sim, não deixar entrar em seu cérebro senão ideias justas 

e claras”. 

Para Boto (2012), Rousseau preconizava que o ensino não podia dar-se por meio do medo. 

Para isso, discordava dos métodos utilizados em sua época pelos jesuítas que faziam uso 

excessivo da disciplina e memorização, o que permitia que os educadores fossem tomados por 

ímpeto de cólera e exasperação. Entretanto, Rousseau concordava que a criança deveria ser 

submetida a hábitos de polidez e civilidade. Para tanto, de acordo com Boto (2012), o filósofo 

acreditava que era necessário construir um ambiente propício que possibilitasse uma 

aprendizagem do controle das paixões e do cultivo do juízo e que desenvolvesse características 

como disciplina, perseverança e dedicação aos estudos com a finalidade de alcançar a produção 

intelectual. Rousseau, segundo a autora, entendia que os educadores deveriam inspirar nas 

crianças o gosto pelo estudo. Mesmo afastada das brincadeiras e jogos infantis, a criança deverá 

apresentar foco nos estudos, obtendo prazer em adquirir o conhecimento. 

Esse entendimento de Rousseau sobre a criança influencia até hoje a visão do infans. E no 

início de século XIX, podemos observar que essa perspectiva vem a se somar aos valores da 

família burguesa.  Segundo Ariès (1978), a arte passa a retratar o sentimento de família e a 

acentuar a relação mãe-criança principalmente no período renascentista, em que se retratava a 

mulher como um ser elevado, representado nas figuras das madonas com suas crianças.  
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Ao abordarmos, todavia, a história social da criança e da família, percebemos que o 

imaginário moralista é remanescente de um curto período na história do homem, em que a 

organização familiar mononuclear predominou ditando normas sociais. Um bom exemplo desse 

tipo de organização é o que podemos encontrar na conhecida Era Vitoriana. A família burguesa 

da Era Vitoriana apresenta um modo conservador de entender o meio ideal de criar os filhos. Essa 

Era corresponde ao longo reinado da Rainha Vitória, que se deu por 64 anos, 1837 a 1901. A 

Rainha Vitória assumiu o trono aos 18 anos, após a morte de seu tio Guilherme IV, que não 

deixara herdeiros.  

Segundo Maurois (1967), tal Era corresponde a um período da história inglesa de grandes 

descobertas e prosperidade para a burguesia. A Inglaterra, nessa época, vivenciava um tempo de 

paz com uma grande frota de embarcações e minas de carvão de fácil exploração. De acordo com 

Maurois (1967), a Inglaterra da era vitoriana pertencia às classes médias, compostas por grandes 

burgueses que detinham o poder da nova oligarquia industrial e eram de origem de famílias não 

conformistas. Dois interessantes exemplos citados pelo autor representam bem o ato austero da 

burguesia e seus ganhos nas agências de viagens, que prosperavam com as excursões para as 

assembleias de temperança e as escolas dominicais. Outro ganho da classe burguesa deu-se nas 

chocolatarias, pois, incentivados pelo combate ao consumo de álcool, os pregadores utilizavam o 

cacau como aliado.  

Para Moraes (2004), o período caracteriza-se como uma sociedade extremamente 

tradicional que manifestava resistência ao novo. Em contraste com o materialismo que já se fazia 

presente, surge um puritanismo, propiciado pela ordem religiosa vigente. O que era tratado como 

virtude para essa sociedade, segundo a autora, era “a disciplina, a retidão, a limpeza, o trabalho 

árduo, a autoconfiança, o patriotismo”, bem como “questões de conotação sexual de castidade e 

fidelidade conjugal” (MORAES, 1999, p. 28). Ademais, esse período influenciou as produções 

artísticas da época, nas quais podemos constatar um predomínio dos valores morais. Cultivavam-

se leituras e dramatizações em casa e as mais apreciadas eram as românticas. Os editores faziam 

um controle sobre o que seria publicado, de forma, a não ferir esses valores (MORAES, 2004). 

Foucault (1999) afirma que na era vitoriana, a sexualidade fica oclusa. Diferente do 

comportamento mais franco que predominou até o século XVII, nesse período, a sexualidade 

muda-se para o ambiente particular das casas. A sexualidade, segundo Foucault (1999), é 

apreendida e integrada pela seriedade da função de reproduzir da família conjugal. Estabelece-se 
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um silêncio sobre o sexo. O direito legal sobre o sexo é legitimado como pertencente ao casal, 

que passa a ser tratado como modelo adequado à norma. Assim, o casal torna-se detentor da 

verdade. Além do mais, a vida sexual do casal é a única reconhecida, e o lugar legítimo é o 

quarto dos pais. Aos outros, que vivenciam a sexualidade fora desse contexto, resta esconder-se e 

encobrir os corpos. Às palavras, cabe, apenas, o decoro e a decência dos discursos. Aos que não 

se submeterem às regras, cabem sanções. Nesse período, as crianças são percebidas como 

assexuadas, por isso, é dever evitar falar de sexo a elas, bem como interditar, tapando olhos e 

ouvidos onde o sexo ocorra ou se fale dele.  

O breve histórico apresentado até aqui, encontra-se embasado em grande parte na obra de 

Ariès (1978), História Social da Criança e da Família e em comentadores que tratavam das 

mudanças sofridas pelo conceito de criança. A criança que era vista na Antiguidade como um 

pequeno adulto que não exigia um tratamento especial, passa a ser tomada por um pensamento 

agostiniano, que domina o pensamento de educadores e moralistas e tomam a criança como uma 

fase da vida do homem em que ele deveria ser “endireitado”, educado. Então, em meados do 

século XVIII, o conceito do “bom selvagem” é delineado por Rousseau, que aponta para a 

criança como um ser ingênuo e inocente, que deve ser disciplinado para que possa se preservar 

como um ser bom. Constatamos, através desse breve histórico, que o contexto em que Freud 

viveu e produziu a teoria psicanalítica encontrava-se dominado pelas ideias iluministas de 

Rousseau e pelo aspecto conservador da Era Vitoriana. Dessa maneira, no próximo item, 

discorreremos sobre uma concepção singular de criança presente na teoria de Freud.   
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Capítulo II: A criança e o infantil em Freud 

 

O presente capítulo faz uma abordagem sobre como os termos criança e infantil aparecem 

na obra de Freud, da qual faremos um recorte, bem como apontaremos as singularidades da 

condição de criança relacionada ao conceito de inconsciente, sexualidade e saber. Ela, nos 

escritos de Freud, é representada com sentidos diferentes nas diversas passagens.  O autor traz 

uma visão de criança afastada da classificação temporal do conceito social marcada por fases de 

desenvolvimento. O conceito filosófico de Rousseau, de que o homem nasce bom e de que uma 

criança inocente e ingênua pode ser corrompida pelo mundo, tinha uma influência importante na 

época de Freud. O que nos faz refletir sobre como a sociedade contemporânea de Freud recebeu 

um modo de perceber a criança, que não lhe negava as manifestações afetivo-emocionais e 

afetivo-sexuais.  

Roudinesco e Plon (1998) esclarecem-nos a respeito desse momento histórico. Segundo os 

autores, uma lenda foi forjada por Ernest Jones, psicanalista, biógrafo de Freud, e reforçada pelo 

próprio Freud (1925/2006a), ao afirmar que a obra sobre os Três Ensaios sobre a teoria da 

Sexualidade (1905/2006a) foi recebida de forma impopular e acompanhada de críticas.  De 

acordo com os historiadores, a princípio essa obra não provocou incômodo,  ao contrário, foi bem 

recebida pelos críticos. E isso se deve às publicações feitas a partir de 1886 na Alemanha, 

Inglaterra e Áustria, de novos livros sobre a sexualidade infantil e a sexualidade de maneira geral. 

E o fato do ensaio de Freud ser publicado após o lançamento de outras importantes obras de 

sexólogos, que inclui a obra de Otto Weininger, Sexo e Caráter, em que o psicanalista se 

inspirou, fez com que sua obra fosse elogiosamente recebida. Além disso, artigos de diversas 

áreas do conhecimento, favoráveis ao ensaio de Freud ratificam a perspectiva de aceitação de sua 

obra. Conforme Roudinesco e Plon (1998), dentre esses artigos estavam o do criminologista Paul 

Naecke (1851-1913), da escritora feminista Rosa Mayreder (1858-1938), do neurologista Albert 

Eulemberg (1840-1971), do jornalista Otto Soyka (1882-1945). Entretanto, tanto seus discípulos 

quanto o próprio Freud tinham noção da dimensão revolucionária dos Três Ensaios sobre a 

Teoria da Sexualidade (1905/2006a), e os fatos ocorridos anos depois, fortaleceram a lenda 

criada por Ernest Jones. Um impacto é realmente sentido por Freud quando ele passa a ser 

acusado de pansexualista e isso se dá no lançamento das obras Análise de um caso de fobia em 

um menino de cinco anos (1909/2006) e de Leonardo Da Vinci e uma lembrança de sua infância 
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(1910/2006a). Na primeira, Freud publica o caso de uma criança que supera sua fobia sob a 

influência psicanalítica, e na segunda, a obra que se referia à infância de Leonardo Da Vinci, um 

pintor renascentista altamente conceituado. Assim, a resistência à teoria da sexualidade torna-se 

evidente e a partir de então, retroativamente, o ensaio sobre a sexualidade passa a ser tomado 

como a obra inaugural do “escândalo freudiano” (ROUDINESCO e PLON, 1998, p. 771). Essa 

resistência e a maneira como a teoria psicanalítica a concebe será abordada mais adiante no item 

sobre a condição de criança e a sexualidade.  A criança fora da norma que apresenta 

singularidades mostra-se capaz de escolher objetos de amor e de ódio, ser egoísta, cruel, 

demonstra ter ciência do que ocorre ao seu redor, manifesta-se sensível a esses acontecimentos, e 

ao escolher atuar sobre eles trouxe e traz dificuldades de aceitação.  

No capítulo anterior, apresentamos um panorama histórico e social sobre o modo como o 

conceito de criança foi construído ao longo dos séculos, influenciado por obras de teólogos, 

filósofos e pedagogos, sob uma perspectiva judaico-cristã, até chegarmos ao ideal social que 

temos hoje. Esse ideal está fundamentado num conceito de criança inocente, pura e que pode ser 

corrompida pelo meio em que vive caso não seja educada adequamente. O sujeito adulto, de 

maneira geral, ainda mantém um modo idealizado e distante de enxergar o infante, mesmo tendo 

um dia se encontrado na condição de criança. Freud (1905/2006a), nos Três Ensaios sobre a 

Teoria da Sexualidade, atribui esse comportamento à amnésia, provocada pelo recalque, que 

impede que o indivíduo se recorde desse período da infância. 

Freud (1915/2006a), no texto O Recalque, informa-nos sobre os tipos de recalcamento: um 

como originário e outro como secundário. O recalmento originário refere-se ao processo pelo 

qual as representações recalcadas são contidas e fixadas no “solo do inconsciente”. No 

recalcamento secundário, todavia, elementos do pré-consciente do recalcado são retrocedidos ao 

sistema inconsciente. A essência desse processo consiste em afastar determinado representante 

psíquico do consciente, mantendo-o à distância. Podemos considerar que o recalque inaugura o 

inconsciente através do Recalque originário, que impede a entrada no consciente do representante 

psíquico pulsional, ideacional. Assim, estabelece uma fixação, em que esse representante 

permanece elevado e a pulsão permanece ligada a ele. Há uma segunda fase do recalque 

conhecido como recalque propriamente dito, em que ocorre uma pressão posterior que afeta os 

derivados psíquicos do representante ou sucessões de pensamento que tenham se associado a ele. 

E todas essas representações sofrem o mesmo destino do que foi, inicialmente, recalcado. Para 
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Freud (1915/2006a), um dos destinos do impulso pulsional é sofrer ação da resistência, que pode 

torná-lo inoperante, passando assim ao estado de recalque. O representante psíquico pulsional 

pode ser recalcado e não o prazer. Entretanto, como a satisfação de uma pulsão não é sempre 

agradável, podemos supor que o prazer de determinada descarga pulsional pode transformar-se 

em desprazer. Pulsão(Trieb) é definida por Freud (1915/2006b), no texto Pulsão e seus destinos 

como estímulos internos que se manifestam através de representações, acompanhadas de afeto 

entre o nível somático e o psíquico, cuja característica é a constância. 

Mezan (1991), em A trama dos conceitos, ao esclarecer o conceito de recalque em Freud, 

afirma que o recalcamento surge como resultado da influência simbólica do Outro presente na 

família e na sociedade. Esse simbolismo é responsável pelo aparecimento das sensações de 

vergonha e repugnância a partir da introjeção da proibição do incesto. Isso causa o surgimento 

das pulsões parciais as quais aparecem como fruto do abandono das formas de satisfação que 

partem das zonas erógenas como encontradas na sexualidade infantil. Para Mezan (1991), com o 

recalque, a sexualidade infantil é despachada para a instância inconsciente, o que dá origem à 

formação da fantasia a partir da qual se estrutura o desejo. A partir do recalque é inaugurado o 

inconsciente que temos acesso por meio de ações desastrosas como os sintomas, sonhos, ato 

falho, e a frase espirituosa. Assim, as vivências infantis são elaboradas e aparecem apenas como 

“lembranças encobridoras”.  

Abordaremos, aqui por meio de uma explanação bibliográfica, como aparece distinto na 

obra freudiana a criança vista como condição, e o infantil como período em que se inicia e são 

conservados elementos que aparecem no início da vida. Guillerault (1996) afirma que é na prática 

psicanalítica que podemos pensar numa distinção entre criança e infantil. Para o autor, a criança 

ainda não possui os meios associativos de transmitir a polifonia pulsional que já se encontra 

presente. Freud (1918/2006) ressaltava a existência de forças libidinais impulsivamente rejeitadas 

que não apresentam significado para a criança ou sobre os quais ela nada sabe, portanto, que não 

sofreram influência ou modificações no período da infância e que se manifestam na vida adulta, 

forma compreendida como infantil. Como veremos, a criança sob o ponto de vista freudiano, 

refere-se a uma condição do sujeito com suas implicações e peculiaridades que divergem do 

adulto por se tratar da fase inicial da vida. A “criança psicanalítica” refere-se a um ser que  

apresenta-se orgânica e psiquicamente em construção. Na obra freudiana, encontramos a palavra 

criança ligada a temas como inconsciente, sexualidade, morte, saber, infantil, entre outros. O 

tema do infantil será analisado mais detidamente no próximo item, por ser relevante neste 



46 

 

trabalho. Privilegiaremos aqui, a condição de criança relacionada aos mecanismos inconscientes 

sonhos e chistes.  

 

2.1 A condição de criança e o inconsciente nos sonhos e chistes 

 

Após discutirmos no capítulo anterior a respeito do conceito de criança que encontramos no 

cotidiano da sociedade, constatamos que esse conceito faz parte de uma tentativa de fazer com 

que as definições dos objetos satisfaçam a necessidade de compreensão apresentada pelo ser 

humano. Como podemos averiguar, foram diversos os modos de tratar e conceber a criança que 

variam desde a negligência à correção até o excesso de zelo.  Enquanto a criança era tomada 

como objeto a ser apreendido, diversas orientações dominaram o cenário histórico, e cada uma 

delas previa uma forma de tratamento a ser dispensado ao pequeno sujeito. Assim sendo, fica-nos 

a questão: quando os comportamentos ou sofrimentos psíquicos das crianças passaram a ser 

concebidos como fenômenos que deveriam ser tratados por um analista?  

De acordo com o que pudemos analisar através dos elementos históricos, as famílias 

passaram a ser orientadas no cuidado com seus filhos. Um afeto que era construído numa fase 

mais tardia da vida da criança, passa a ser incentivado e motivado desde o planejamento de se 

conceber um filho. O que temos então, a partir de um determinado momento histórico, é uma 

ordem civilizatória de mudança de hábitos e papéis, um novo ordenamento na convivência, no 

particular e no coletivo.  

Temos então um modelo de vida e comportamento a seguir que não oferece garantias, mas 

alimenta um imaginário de controle social. Com isso, a vida social passa por momentos de 

extrema repressão e ostentação de padrões impostos de fora do indivíduo para dentro. Diante das 

mudanças impostas, como os sujeitos expressam suas emoções, afetos e desejos? Os sujeitos se 

veem atravessados por ordenamentos que incidem sobre determinados elementos de ordem 

afetivo- emocional. Eles tentam se encaixar na nova ordem social numa disputa eterna pelo 

poder, que contribuiria para uma possibilidade de ampliar, minimamente, seu direito ao desejo.  

Veremos, no capítulo III, desta dissertação, como Freud (1913/2006) aborda a origem do 

ordenamento social a partir do mito da Horda Primeva e o Totemismo, o que nos permite 

compreender como os indivíduos são suscetíveis às determinações sociais mesmo quando isso 

implica na renúncia de seu próprio desejo. Essa discussão torna-se pertinente mediante a busca do 

sujeito por saídas para os problemas psíquicos, que passam a surgir como resposta a essa 
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conjuntura. Surge, então, Freud com sua teoria sobre o inconsciente e os efeitos provocados pela 

ordem social no psiquismo humano.  

Esse autor traz importantes contribuições por meio de conceitos que apontam para a 

importância da escuta do sujeito do inconsciente. O sujeito, na teoria psicanalítica, é levado em 

conta onde não pensa no que não sabe explicar em seus sonhos, esquecimentos, atos falhos, 

sintomas, lapsos. Freud apresenta-nos os sonhos como espaço habitado pela realização dos 

desejos inconscientes insatisfeitos na vida de vigília. Para ele, sonhos são recordados de forma 

distorcida como uma mensagem cifrada daquilo que o sujeito não se permite pensar sobre o que 

traz internalizado como resultado do confronto com a ordem social. O lapso surge como a palavra 

que nos falta ou é trocada frente à ação da censura inconsciente de um elemento que, por ora, 

pode estar associado a um afeto, que remete a uma representação de um elemento que foi 

suprimido. Por intermédio da fala, entretanto, o sujeito consegue ordenar e dar sentido ao conflito 

que se dá entre o que está manifesto na consciência e o que está inconsciente, o que ele pensa, e o 

que é censurado, pelo que ele internalizou como imagem que deve ter de si mesmo.  

Diante desse panorama, temos, portanto, sujeitos que levam seus conflitos psíquicos para a 

escuta analítica. Perguntamo-nos, porém, sobre o lugar da criança nesses conflitos psíquicos. O 

pequeno sujeito nasce e abarca em seu ser uma expectativa inconsciente de seus antecedentes os 

quais, em meio a seus conflitos psíquicos, relacionam-se e ou separam-se, juntam-se de novo ou 

juntam-se a outros, fazendo do entrelace mais uma manifestação do que se passa em seu 

andamento psíquico. Isso faz da escolha do objeto de amor mais uma saída sintomática para seus 

conflitos.  

Além disso, a chegada do filho alimenta uma esperança ilusória de produção de algo 

próprio, idealizado, em que se transfere para esse ser que nasce uma responsabilidade de ajeitar 

os encaixes imperfeitos, organizar ou ser uma válvula motriz de uma engrenagem que apresenta 

dificuldades para funcionar do modo que se espera.  É importante ressaltar que os apontamentos 

aqui apresentados, levam em conta a natureza inconsciente, em que os sujeitos tornam-se presas 

de um enredo há muito tempo iniciado. Ademais, enquanto sujeitos de existência temporária,  são 

imersos, semelhantes a recortes numa história que continua e, ainda que o sujeito a desconheça, 

tem que responsabilizar-se por ela. Quando usamos o termo criança, falamos da criança que ora 

nos apresentam ou da criança que os adultos já foram e esqueceram-se devido aos mecanismos da 

amnésia, mas que manifesta por meio de suas atitudes e concepções as rupturas sofridas nesse 

período da vida, o que provoca no adulto uma reedição de seu conflito psíquico. Essa reedição, 
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entretanto, pode manifestar-se como um repúdio, negação ou distanciamento do que se passa com 

a criança, o que torna mais conveniente admitir que seja a criança que está desajustada frente ao 

que se espera dela. 

Perante o conceito social que a criança recebeu, o de ser puro, ingênuo, inocente, quase 

uma divindade angelical, percebe-se que a criança é recebida em meio a caminhos e destinos pré-

estabelecidos que muitas vezes não consideram a sua singularidade. Em quase toda sua obra, 

Freud mostra-se muito sensível e perspicaz ao constatar que o infante não sai ileso diante dos 

desencontros do que apresenta em sua singularidade e o que se espera dele. Freud, então, dá à 

criança o lugar de sujeito do inconsciente, que como tal, deseja e já sofre ação da censura 

inconsciente, que decorre em conflitos de ordem psíquica. Percebemos um movimento em torno 

da criança, dos sujeitos que convivem com ela, seja em casa, ou na escola. Esse último lugar 

torna-se um espaço obrigatório, permeado de elementos a ensinar padrões de como essa criança 

deve aprender. A escola institui-se, portanto, conforme, nos esclarece Àries (1978) e Badinter 

(1985), como mais um meio que personifica na criança um modo ideal de ser e conviver, que 

ignora o sujeito em seu modo singular. Podemos perceber que quando não se pode mais utilizar 

de meios de reformar o que “não está direito” nesse pequeno sujeito por meio dos castigos 

severos, palmatórias, reclusão, meios proibidos pela nova ordem social, inicia-se um movimento 

de demanda de que outros “reformadores” possam dar conta dos desencontros do pequeno sujeito 

e seu meio. 

Notamos que, se torna cada vez mais frequente o movimento de encaminhar aos 

consultórios psicológicos, neurológicos, psiquiátricos, farmacológicos e psicanalíticos, crianças 

“hiper” agitadas, ansiosas, apáticas, chorosas, amedrontadas, enuréticas e encopréticas para serem 

endireitadas por métodos científicos e, fisicamente, não tão violentos, mas que violam a alma e o 

desejo desses sujeitos. Assim, o que se pretende neste trabalho é fazer um breve recorte da teoria 

freudiana, numa tentativa de compreender a criança sob a perspectiva da singularidade, uma vez 

que Freud aponta diversos elementos inconscientes manifestos pela criança, como veremos a 

seguir.  

Discutiremos ainda as peculiaridades encontradas sobre o conceito de criança em Freud 

quando se relaciona aos mecanismos inconscientes dos sonhos e dos chistes. Partiremos da 

definição de Inconsciente apresentada por Freud, dispondo como o inconsciente se manifesta na 

criança. Como verificaremos, Freud utiliza exemplos que envolvem a manifestação inconsciente 

nas crianças bem como a distinção que o autor faz desse processo na criança e no adulto. Em uma 
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de suas principais obras, A interpretação de sonhos, Freud (1900/2006) apresenta-nos os sonhos 

como uma manifestação inconsciente. Tal manifestação revela como principal objetivo a 

realização de desejo como função de proteger o sonhador e como característica, a distorção como 

forma de evitar sensações desagradáveis. Embora o sonho opere por meio de deslocamento e 

condensação, na criança, a princípio, Freud defende que o sonho manifesta menor distorção. Os 

sonhos das crianças são apontados por Freud como menos distorcidos e com o objetivo claro da 

realização de desejo, já que correspondem, quase com exatidão, ao desejo manifestado na 

experiência de vigília recente. Para que possamos compreender esses conceitos, exporemos 

brevemente o conceito de inconsciente em Freud bem como suas características e peculiaridades.  

Segundo Freud (1915/2006c), o inconsciente corresponde ao estado latente da vida mental. 

E o conteúdo desse estado latente a que temos acesso é muito pequeno. O inconsciente 

apresentado pelo autor manifesta como características, a isenção de contradição mútua, a 

mobilidade da energia pulsional ou catexia
1
 do processo primário, a atemporalidade e o processo 

que substitui a realidade pela regulação do prazer-desprazer da realidade psíquica. Os conceitos 

aqui explanados são importantes quando abordamos os conteúdos dos sonhos e dos chistes em 

crianças como Freud nos apresenta. Mesmo tendo conhecimento de que os sonhos e os chistes 

manifestam-se em crianças com uma menor elaboração e complexidade, é necessário que 

conheçamos como Freud expõe a proporção da complexidade dos processos inconscientes.   

De acordo com Freud (1915/2006c), as características do inconsciente devem-se à sua 

constituição por representantes pulsionais que buscam uma mobilidade com finalidade de 

descarga de potência, ou seja, impulsos repletos de desejo. Quando dois impulsos de desejo 

buscam descarga psíquica e apresentam finalidades aparentemente incompatíveis, os dois 

impulsos associam-se para que seja constituída uma finalidade intermediária, um meio termo. A 

constituição do inconsciente se faz por “impulsos de desejo”, que desconhecem contradição ou 

negação. A contradição ou negação ocorre através do trabalho da censura do inconsciente, em 

que são estabelecidas as dúvidas, certezas ou negação. Nesse caso, a negação substitui o recalque. 

O conteúdo pulsional presente no inconsciente varia de intensidade de força e alguns contêm 

maior ou menor intensidade do potencial de descarga.  Por meio dos processos de deslocamento e 

condensação, as intensidades dos potenciais de descarga ganham uma maior mobilidade, pois no 

                                                 
1
 O conceito de Catexia, de acordo com Roudinesco &Plon (1998), assemelha-se ao conceito de investimento e 

refere-se a um termo extraído por Freud do jargão militar para definir uma mobilidade de energia pulsional, que pode 

se associar a uma representação, a um somatório de representações, a um objeto ou a partes do corpo. 
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deslocamento, um representante da pulsão pode ceder a outro seu potencial de descarga ou 

investimento. Pelo processo de condensação, um representante pulsional pode apropriar-se do 

potencial de descarga de outros representantes psíquicos. Esses dois processos pertencem ao 

chamado processo psíquico primário. Há um predomínio, entretanto, no aparelho psíquico do 

processo secundário. Outra característica importante, de acordo com Freud (1915/2006c), é 

atemporalidade do inconsciente, isto é, seus processos não obedecem a uma ordenação 

cronológica, não sofrem alteração por influência da passagem do tempo e não se referem ao 

tempo. Os processos inconscientes estão submetidos ao princípio do prazer, o que dá menor 

ênfase à realidade. Assim, o destino dos processos inconscientes está submetido ao grau de 

potencial de mobilidade e descarga, atendendo às exigências da regulação prazer-desprazer.  

O termo inconsciente não era um termo inédito quando foi utilizado por Freud. Tal palavra 

já estava presente no meio filosófico. Contudo, o pioneirismo de Freud encontra-se no fato de ele 

tomar o termo inconsciente como parte constituinte da vida psíquica, distinguindo-se do conceito 

filosófico que até então identificava a estrutura psíquica com o consciente. A descoberta de Freud 

dá à Psicanálise um lugar distinto de todas as formas psi, que tratavam do conhecimento 

psicológico vigentes naquela época até os dias atuais. De acordo com Freud (1915/2006c), em O 

Inconsciente, a existência do termo fica difícil de ser negada quando são consideradas todas as 

lembranças latentes. Essas lembranças latentes ou ideias inconscientes tornam-se conscientes por 

meio de representações. As pulsões não se tornam conscientes, senão através de representações e 

o afeto associado à ideia pulsional recalcada pode associar-se a uma ideia consciente assim que 

esta obtém sucesso em tornar-se consciente.  

De acordo com Chaves (1992), a preocupação mais premente de Freud (1915/2006c), em O 

Inconsciente, é descrevê-lo metapsicologicamente. Mais do que provar o que estava propondo, 

Freud pretendia justificar e legitimar sua hipótese. Para Chaves (1992), o inconsciente freudiano 

só pode ser apreendido pelos mecanismos inconscientes como os sonhos, os chistes, os atos 

falhos, os sintomas, tudo o que escapa a compreensão do sujeito. Chaves (1992) reafirma a 

radicalidade que se apresenta na concepção do inconsciente de Freud, tratando-o como o 

impossível de ser antecipado. 

Ao abordar os mecanismos inconscientes sonhos e chistes em suas obras A Interpretação 

de sonhos (1900/2006) e Os Chistes e sua relação com o inconsciente (1905/2006c), Freud fez 

importantes contribuições em relação ao conceito de criança. No texto A Interpretação de 

Sonhos, Freud (1900/2006) discorre a respeito dos sonhos como uma manifestação inconsciente 
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cujo principal objetivo é a realização de desejos. A função do sonho, portanto, é preservar o sono 

do sonhador. Segundo Freud (1900/2006), quando interpretamos o material onírico, constatamos 

que o sonho está constituído por conteúdos manifestos e conteúdos latentes. Estes últimos 

apresentam como principal característica a distorção pelo manifesto, que pode deslocar ou 

substituir um conteúdo por outro para disfarçar temas desagradáveis, angustiantes e aflitivos. 

Esse processo se dá como consequência da censura ou disfarce do desejo onírico quando há uma 

inclinação para se erguer uma defesa contra o desejo. Assim, o desejo é incapaz de se expressar, a 

não ser de forma distorcida. As fontes dos sonhos podem ser resto diurno, material infantil, fontes 

orgânicas e as que Freud vai chamar de sonhos típicos, que podem se referir a situações 

inusitadas que interrompem as associações do sonhador por apresentarem algum conteúdo que 

provoque vergonha ou inibição. Logo, que lugar ocuparia os sonhos das crianças na teoria de 

Freud? Freud (1900/2006) afirma que os sonhos das crianças não sofrem distorções e em 1925, 

ele retoma a questão em nota no texto A Interpretação de Sonhos e diz que já estavam presentes 

as distorções nos sonhos das crianças de quatro ou cinco anos. Ou seja, algo do conteúdo do 

sonho referente ao desejo, encontra resistência em manifestar-se na consciência.  

A partir dos sonhos das crianças, Freud faz apontamentos elementares sobre a teoria dos 

sonhos e sobre o discurso neurótico. Os sonhos do tipo infantil são estabelecidos na obra 

freudiana como a primeira classe conforme sua atitude para a realização de desejos. Essa primeira 

classe deve-se, em Freud, ao nível de distorção encontrada no sonho que, segundo o autor, nas 

crianças encontra-se em menor complexidade, o que permite constatar a realização de desejo. Os 

sonhos que acontecem na infância são simplificados e revelam ponto de investigação importante 

dos sonhos dos adultos. E mesmo quando o conteúdo de um sonho de criança se mostra 

sutilmente encoberto, é fácil reconhecê-lo como realização de desejos. Esse tipo de sonho torna-

se cada vez mais raro no adulto. Essa classificação está relacionada a um desejo não recalcado. 

Essas colocações são ratificadas pelo autor com exemplos de sonhos de crianças, em que desejos 

que não foram atendidos no dia, aparecem realizados no sonho. Nesse texto, A Interpretação de 

Sonhos, Freud (1900/2006) estabeleceu os pilares da teoria psicanalítica utilizando a 

interpretação dos sonhos como forma de melhor compreender características essenciais do 

aparelho psíquico, em que se estruturam as fantasias e o discurso neurótico. Os dois mecanismos 

mais importantes da distorção são o deslocamento e a condensação. Explicitaremos como Freud 

(1900/2006) aborda esses dois processos em A Interpretação de Sonhos. Freud (1900/2006), no 

capítulo referente ao Material e as fontes dos sonhos, define deslocamento como um processo de 
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natureza primária em que ocorre um deslocamento de um potencial maior de intensidadade de 

descarga de representação para um potencial menor de descarga de representação. Isso torna a 

carga com menor potência capaz de forçar a entrada na consciência. Esses deslocamentos são 

perceptíveis quando se trata de afeto ou das atividades motoras em geral. E a condensação, que se 

trata de outro processo de natureza primária e essencial na compreensão do inconsciente, aparece 

de forma significativa no conteúdo manifesto distorcido. Nos sonhos, por exemplo, cada 

elemento manifesto e distorcido é “sobredeterminado” pelo conteúdo dos pensamentos oníricos. 

A condensação pode se originar de vários elementos de pensamentos oníricos, que não 

necessitam apresentar uma relação de proximidade e sua trama pode se originar nas mais 

distantes e diversas regiões. O conteúdo onírico condensado é o representante de toda uma série 

de diversos elementos que aparecem representados por um só objeto ou pessoa. Por meio da 

análise do sonho, podemos constatar que cada elemento do sonho está associado e entrelaçado 

muitas vezes ao longo de uma jornada. Segundo o autor, a condensação e as dramatizações, que 

se dão quando os pensamentos se convergem em situações são as características mais importantes 

e peculiares do sonho.  Destacaremos aqui como a análise dos sonhos de crianças realizada por 

Freud pôde contribuir para ampliar esse conhecimento. 

Freud (1900/2006), no capítulo III de A Interpretação de Sonhos, intitulado O sonho é a 

realização de um desejo, discute a concepção do sonho como representação de um desejo 

realizado. De acordo com o autor, o sonho manifesta-se em lugar do ato suprindo algumas 

necessidades através da fantasia onírica. Com isso, evita que o sonhador interrompa seu sono 

para realizar o que sente como necessidade. Para Freud (1900/2006), as formas menos complexas 

de sonhos são encontradas nas crianças e para tanto, argumenta que as suas associações psíquicas 

são menos complexas que as dos adultos. A psicologia infantil, segundo o autor, contribui de 

forma útil à psicologia dos adultos, e pouco desse conhecimento foi utilizado com essa 

finalidade. Os sonhos das crianças pequenas, de com acordo com texto, manifestam-se segundo o 

estado mais puro da realização de desejos. E, portanto, possuem valor inestimável como 

contribuição à teoria dos sonhos e de sua natureza essencial, de acordo com a realização de 

desejos. Para ilustrar essa afirmação, Freud (1900/2006) cita exemplos de sonhos de crianças 

próximas a ele que apresentavam pouca deformação onírica. Tomaremos um dos exemplos de 

sonhos os filhos do autor quando crianças. Em um dos sonhos, a filha de Freud, que na época 

estava com três anos e três meses e havia participado de um passeio curto pelo lago em Ausse, no 

verão de 1896, ao ser convidada a deixar o barco, chorou e resistiu à ordem. Na manhã do dia 
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seguinte, a menina disse que na noite anterior havido ido para o lago, o que correspondia ao 

sonho que tivera. Outro exemplo, relatado por Freud (1900/2006), refere-se ao sonho de seu filho 

que na época contava com a idade de oito anos e sonhou que estava andando de carruagem com 

Aquiles e que Diomedes era o condutor. O conteúdo desse sonho pode ser explicado pelo fato do 

menino ter se empolgado com as lendas que ouviu na véspera do dia que teve o sonho.  E um 

terceiro e último exemplo que citaremos aqui, refere-se ao sonho da filha mais nova de Freud, 

que na data encontrava-se com dezenove meses e apresentara sintomas digestivos como vômitos 

numa certa manhã e, como consequência, não pudera se alimentar. À noite, enquanto dormia, 

exclamara “Anna Freud, molangos, molangos silvestes, omelete, pudim!”. A criança, na época, 

utilizava seu nome na terceira pessoa e os alimentos que falou no sonho diziam respeito ao que 

poderia ser uma refeição que ela desejaria comer. Além disso, seu mal-estar fora atribuído por 

sua babá à indigestão por ter comido morangos, ao que a criança protesta em desacordo em seu 

sonho.  Em nota de 1911, Freud menciona que as crianças podem apresentar sonhos com 

conteúdo mais distorcido e menos transparente. Os adultos, entretanto, podem produzir sonhos de 

caráter simples e infantil. 

O efeito de figuração do sonho consiste em um mecanismo interessante da deformação 

onírica que merece destaque neste trabalho devido à correlação que pode ser estabelecida entre o 

ato de brincar da criança que se dá de forma consciente, mas que leva à elaboração de conflitos 

da ordem dos processos secundários. Exemplo disso é o que ocorre com o efeito figurativo dos 

sonhos e com as fantasias ou devaneios, que será trabalhado mais detidamente no capítulo III 

desta dissertação.  

Freud (1900/2006), em Os processos primários e secundários-Recalcamento, encontrado 

em A Interpretação de Sonhos, argumenta que as condensações são determinadas por dois meios 

que auxiliam no alcance da potencialidade necessária para emergir o conteúdo dos sonhos nos 

sistemas perceptivos. Um desses meios é a relação pré-consciente racional entre os sonhos e a 

outra é o envolvimento efetuado pelas lembranças visuais do inconsciente. O autor compara a 

formação dos sonhos ao discurso poético, pois compõe-se de pensamentos símiles e metáforas 

revestidos por uma linguagem ébria. Uma boa forma que Freud (1900/2006) nos propõe para 

compreendermos como funciona o mecanismo da distorção onírica, manifesta como figuração. O 

autor estabelece uma equiparação do sonho ao discurso político ou à defesa preparada por um 

advogado por meio de imagens perante um tribunal. Essa equiparação possibilita que 

dimencionemos a representabilidade do conteúdo do sonho composto por um aglomerado de 
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imagens ou discursos confusos pouco apreensíveis os quais funcionam como camuflagens que 

passam despercebidas no tribunal da consciência. Seria errôneo considerar essas camuflagens 

provocadas pela instância consciente da vida anímica como equivocadas e descabidas. Freud 

(1900/2006) alega que na construção do sonho haveria uma influência das fantasias de desejo tão 

perceptíveis na vida de vigília, constituídas de reprises ou versões modificadas de cenas da 

infância. Isso nos leva a crer que a camuflagem do sonho, muitas vezes, corresponde ao núcleo 

real do sonho, distorcido pela composição com outro conteúdo. O trabalho do sonho como o 

processo de distorção dos pensamentos oníricos apresenta como funções a condensação, o 

deslocamentodo conteúdo e sua transformação em um modo figurativo, além da elaboração 

interpretativa final. Freud (1900/2006) destaca que todos esses efeitos mencionados que 

provocam a deformação onírica, incidem também sobre os fenômenos da vida cotidiana das 

pessoas, como o esquecimento, os lapsos de linguagem, os atos falhos e certa classe de tropeços. 

Kauffman (1996) chama atenção para o objetivo de figuração do sonho como uma propensão à 

reatualização do conteúdo original provedor do desejo. Esse mecanismo da figuração tem como 

função específica a satisfação do propósito do desejo.  

Outra manifestação inconsciente que encontramos nas crianças é o chiste. O chiste que se 

manifesta nas crianças, entretanto, não se apresenta como alívio da despesa psíquica. Recursos 

como o chiste, o cômico e o humor são artifícios da vida adulta, quando constatamos a presença 

da despesa psíquica e têm sua origem no período da infância. Essa origem dá-se no „prazer 

nonsense‟, no ensaio da criança com os sons em sua entrada na linguagem. O que se apresenta 

como distinto no adulto é a constituição psíquica que lhe dá condições de utilizar o chiste, o 

cômico e o humor como alívio da despesa psíquica que a criança não apresenta. Quando falamos 

em mecanismos inconscientes, estamos falando do inconsciente apresentado por Freud.   A ideia 

de Freud escrever sobre o conceito de chiste surge após a publicação da A Interpretação de 

Sonhos (1900/2006), quando constata que muitos sonhos analisados na obra apresentavam 

chistes. Além do mais, o comentário de Fliess, amigo e médico, também com quem o psicanalista 

vienense se correspondia frequentemente, que ressaltava essa observação funcionou como causa 

precipitante para Freud, em 1905, publicar sua obra sobre Os chistes e sua relação com o 

inconsciente (1905/2006b). O conceito de chiste é abordado após serem revisitados por Freud 

textos de autores como Theodor Lipps, Kuno Fischer, Theodor Vischer, Jean Paul Richter, entre 

outros. 
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Como podemos perceber, uma das características presentes nas obras de Freud é fazer uma 

revisão das teorias existentes sobre os conceitos que ele pretendia desenvolver em sua obra e com 

os chistes não foi diferente. Verificamos que ao definir o conceito de chiste, Freud parte de 

conceitos já existentes até chegar a uma caracterização do termo que abarcasse todas as suas 

acepções. Temos dentre várias definições de chiste, algumas como a encontrada por Freud 

(1905/2006b) na obra de Lipps (1889), em que chiste é definido como uma evocação bem-

sucedida da comicidade, resultado da observação ou circunstância consciente. Para Fischer, a 

comicidade se dá quando uma peculiaridade e desdobramento caricatural provocam um contraste 

cômico. “Um chiste é um juízo lúdico” (LIPPS, 1889, como citado em Freud 1905, p. 18). Freud 

(1905/2006b) faz um apanhado entre as definições dos chistes e chega a seguinte caracterização 

“Os critérios e as características dos chistes apresentados por esses autores, e 

acima coligidos – a atividade, a relação com o conteúdo de nossos 

pensamentos, a conjugação de coisas dissimilares, as ideias contrastantes, o 

„sentido nonsense’, a sucessão de desconserto e esclarecimento, a revelação do 

que estava escondido e a peculiar brevidade do chiste”. (p. 22) 

 

Fica claro que todas as características apontadas por Freud (1905/2006b) no apanhado que 

faz ao reler outros autores revelam um mecanismo inconsciente que apresenta um conjunto de 

disposições às quais necessitam encontrar um meio harmônico, mesmo que isso não implique 

numa afinidade de sentidos para que produza o efeito de um chiste. Cada uma das características 

encontradas nos chistes exerce uma função no aparelho psíquico. Freud (1905/2006b) chama a 

atenção para uma conexão existente entre o deslocamento humorístico e o processo defensivo em 

que ocorre um alívio na despesa psíquica. Podemos compreender despesa psíquica como um 

dispêndio provocado por um investimento de energia para inibir, suprimir ou reprimir uma ideia. 

E esse alívio ocorre quando o sujeito se utiliza de chistes conhecidos como “chistes conceituais 

os quais compreendem raciocínios falhos, deslocamentos, absurdos, e representação pelo 

oposto”, ou seja, o sujeito encontra prazer ao fazer uso desconexo das palavras (FREUD, 

1905/2006b, p. 122). Entre os processos citados pelo autor relativos ao uso dos chistes que levam 

ao prazer, privilegiaremos o „prazer nonsense’. O „prazer nonsense’ enquanto alívio psíquico 

manisfesta-se quando o indivíduo encontra-se na condição de criança, mas também manifesta-se 

por meio de formas mais elaboradas pelo indivíduo adulto. 

O prazer nonsense está na origem do chiste. Freud (1905/2006b) toma como exemplo de 

“prazer nonsense” o período da vida da criança em que ela aprende a língua materna brincando 

com o vocabulário, reunindo palavras, sem respeitar o sentido, apenas provocando um 
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gratificante efeito de rima ou ritmo. Esse modo de pronúncia será retificado na criança para dar 

lugar à pronúncia de combinações significativas. Por isso, no adulto, o esforço do chiste pela 

busca desse „prazer nonsense’ encontra-se inibido pelas objeções da razão crítica que foram 

tomando forma durante o crescimento da criança. Nesse momento, não lhe permitiam mais o jogo 

de combinar as palavras sem que isso implicasse num sentido, ou parecesse ridícula essa 

combinação. O desenvolvimento do chiste em si dá-se no estágio do jogo que ocorre na tenra 

infância em que são efetuadas condensações agradáveis que se repetem em estágios mais 

adiantados. Além disso, permitem um mergulho do pensamento e no inconsciente à procura da 

antiga pátria do rudimentar jogo com palavras, proporcionando um retorno ao estágio da infância 

e a posse, uma vez mais, da fonte infantil de prazer. 

Conforme encontramos no livro Os chistes e sua Relação com o Inconsciente 

(1905/2006b), a criança que se encontra na condição de descobrir as palavras e reuní-las pode 

através do jogo inaugurar o chiste. De acordo com Freud (1905/2006b), um „bom‟ chiste ocorre 

ao ser observada como correta a expectativa infantil quando a similaridade entre as palavras é 

acompanhada pela similaridade em seu sentido. No jogo de repetição do que é similar, a criança 

descobre o que é familiar da similaridade do som, encontra insuspeitas economias na despesa 

psíquica bem como provoca um efeito gratificante o qual faz com que ela prossiga sem atentar 

para o sentido das palavras e a coerência das sentenças. Assim, o jogo com palavras e 

pensamentos, nos aparece, como o estágio inaugural dos chistes.  

Podemos verificar que Freud (1905/2006b) diferencia o conceito de infantil do conceito de 

criança ao estabelecer a distinção entre a manifestação do chiste na criança e no adulto. O 

“infantil é a fonte do inconsciente e os processos de pensamento inconscientes são, exatamente, 

aqueles produzidos na tenra infância”. Podemos verificar esse “tipo infantil de atividade de 

pensamento” nos neuróticos (FREUD, 1905/2006b, p. 160). Freud, entretanto, assinala que nas 

crianças não é fácil captar lampejos do modo infantil de pensar, pois esse modo de pensar é 

retificado, já que estão ausentes as peculiaridades que ficam retidas no inconsciente do adulto. O 

que o adulto tem à sua disposição como material infantil, a criança ainda não dispõe, pois ainda 

não atravessou a rede complexa de introjeções que lhe permitiria resgatá-la como o adulto faz. 

Em inúmeros casos parece-nos cômico quando identificamos o adulto fazendo uso da „bobagem‟ 

infantil.  

O caráter infantil dá-se no adulto quando ele revive elementos de sua infância. De acordo 

com o que verificamos em Freud (1905/2006b), a criança não apresenta artifícios como o chiste, 
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o cômico e o humor, porque esses artifícios são produzidos para alívio de uma sobrecarga 

psíquica. Tendo em vista que o chiste funciona como um alívio psíquico, Freud (1905/2006b) 

declara que o cômico, os chistes e o humor não pertencem à capacidade da criança, pois são 

desnecessários nesse período, em que o trabalho psíquico é operado, em geral, com pequena 

despesa de energia. Artifícios como o chiste são o que o adulto utiliza para buscar o estado de 

ânimo de nossa infância. Quando falamos sobre a psicogênese do cômico, podemos estabelecer 

uma relação do cômico com o infantil assim como entre o cômico infantil e o cômico na criança. 

Uma criança produz graça e provoca risos quando se comporta não como alguém de sua idade, 

mas como um adulto sério. Quando apresenta um comportamento desinibido pode provocar 

prazer e uma leve característica cômica. Suas enunciações podem ser percebidas como 

ingenuamente cômicas, o que em outra pessoa deveriam ser julgadas como obscenas ou como 

chistes (FREUD, 1905/2006b). A criança carece do sentimento cômico. A criança apenas ri de 

outra pessoa quando se sente superior. Para o adulto, os motivos que provocam o riso não são 

claros. Para as crianças, no entanto, os motivos são claros e podem ser formulados. Alguns 

motivos presentes no prazer das crianças parecem perdidos aos adultos, mas o sentimento cômico 

em circunstâncias que provocam risos também às crianças, aparece em substituição ao perdido. O 

cômico se dá bastando tocar na natureza infantil, o que pode ocorrer, até mesmo, a partir do 

sofrimento.  

Temos, portanto, até aqui, uma criança que usufrui o „prazer nonsense’, que origina o 

chiste, mas ainda, não está preparada com os recursos psíquicos, para encontrar alívio no cômico 

e no humor, talvez por não ter vivenciado situações, em que esse mecanismo se fizesse 

necessário. Quando o adulto desfruta desses mecanismos, há um retorno à posição frente ao 

desejo que encontramos na criança e que pode dar-se de três formas, como veremos a seguir. O 

prazer cômico não está conectado ao prazer recordado, mas a uma comparação. O efeito cômico 

pode ser observado em três comparações. A primeira refere-se quando se compara outra pessoa e 

o eu. A segunda diz respeito a quando se compara inteiramente ao interior de outra pessoa. A 

terceira, quando se compara inteiramente no interior do eu. Freud (1905/2006b), no texto Os 

chistes e sua Relação com o Inconsciente, explica essas comparações da seguinte forma: no 

primeiro caso, a outra pessoa aparece como uma criança, no segundo caso, ela se reduz a uma 

criança e no terceiro caso, a criança seria descoberta na própria pessoa.  

Explicitaremos essas comparações a partir do texto de Freud (1905/2006b), em que na 

primeira comparação entre outra pessoa e o eu, o que se vê como relevante é o cômico do 
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movimento e da forma. Nesse tipo de comparação, o cômico dá-se quando há um entendimento 

de que a criança apresenta um desenvolvimento moral e mental, inferior e ocorre um confronto 

com um ato impulsivo que lembre essa condição. Um exemplo dessa comparação é a comicidade 

enxergada em uma pessoa estúpida ao compará-la a uma criança preguiçosa e o prazer infantil 

perdido. Só poderia ser identificado se houvesse algo da própria alegria da criança. Na 

comparação inteiramente no interior da outra pessoa, encontramos uma dependência desses fatos 

cômicos da empatia. Esse lado cômico tem como possibilidades o cômico da situação, do exagero 

(caricaturado), da mímica, da degradação e uma sensação de desmascaramento. Aqui o cômico é 

baseado no embaraço, no qual identificamos o desamparo infantil diante das necessidades 

naturais em outras funções e corresponde ao incompleto controle das funções corporais. Os 

comportamentos cômicos ocorrem por meio da repetição, do exagero e da falta de senso de 

proporção peculiar à criança. Já a comparação, inteiramente no interior do eu, ocorre quando nos 

deparamos com um desapontamento cômico e parecemos, a nós mesmos, cômicos „como uma 

criança‟ por meio da expectativa ansiosa da criança e sua credulidade. (FREUD, 1905/2006b). 

Esses atos podem se dar sem uma percepção, consciente do indivíduo que os manifesta ou de 

forma calculada, como podemos encontrar na apresentação de atores e humoristas que fazem uso 

desse artifício e provocam riso na platéia que os identifica em si.  

Podemos nos perguntar como a combinação de palavras e sons de forma descompromissada 

que recebe como valor o ridículo ainda provoca prazer. Freud (1905/2006b) destaca que pode ser 

desconfortável reunir palavras ou pensamentos sem respeitar a condição de que façam sentido. 

No caso, o „prazer nonsense’, entretanto, fornece uma fonte de prazer e fica encoberto na vida “a 

sério” até o ponto de desvanecimento. Esse efeito também pode ser encontrado nas pessoas um 

pouco mais velhas quando as palavras são desfiguradas por certas manipulações e acréscimos 

particulares, como uma linguagem secreta usada entre companheiros. O autor cita exemplos nos 

quais o „prazer do nonsense‟ inibido pode recuperar-se. Em um desses exemplos, descreve o 

efeito do álcool, em que o adulto torna-se outra vez uma criança ao abandonar a compulsão 

lógica em detrimento do prazer de dispor de seu pensamento livremente. Outro exemplo é 

revelado quando estudantes universitários se utilizam de brincadeiras verbais para tentar 

recuperar seu prazer na liberdade de pensar, da qual vai sendo mais e mais privado na 

aprendizagem acadêmica, na qual prevalece o domínio da compulsão da lógica e da realidade. 

Ferreira (2000) nos alerta que Freud posicionava-se adverso às teorias do desenvolvimento 

que tomavam o aparelho psíquico da criança como a de um adulto inacabado. Por outro lado, 
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Freud, através da sua apurada elaboração sobre o inconsciente, estabelece algumas distinções 

essenciais, no funcionamento psíquico do adulto e da criança e, em diversos momentos, faz 

emendas à compreensão do psiquismo infantil.  

Com o que abordamos até aqui, constatamos que a criança descrita na obra freudiana 

manifesta conteúdo inconsciente nos sonhos e no „prazer nonsense’.  Os sonhos das crianças, 

devido a pouca distorção que apresentam, confirmam a teoria do sonho como realização de 

desejos, pois os sonhos na infância correspondem quase totalmente ao resto diurno, em que a 

criança manifestou desejo insatisfeito e no sonho, esse desejo, aparece como satisfeito. A criança 

ainda não manifesta os mecanismos inconscientes, como cômico e humor, pois o contexto das 

suas ações não apresenta a necessidade de um dispêndio psíquico elevado. A criança, todavia, até 

certa altura do limite educacional, desfruta o prazer do descompromisso com o sentido produzido 

pela combinação de sons e palavras. Outro aspecto importante que aparece na “criança 

freudiana”, evidencia-se vinculado ao tema da sexualidade, o que a distingue da criança dentro do 

recorte histórico-político-social, como veremos no próximo item.  

 

2.2 A condição de criança e a sexualidade 

 

Neste item, após breve pesquisa na obra de Freud, faremos uma apreciação sobre a 

sexualidade e a criança. Constataremos que após a explanação sócio-histórica, realizada no 

capítulo anterior, e considerando o contexto em que data a obra de Freud (1886-1939), é 

interessante apontar a diferença marcada pela psicanálise sobre a presença da sexualidade em 

crianças. A sexualidade aparece como uma prerrogativa também das crianças, como nos assevera 

Freud, ainda que elas não apresentem uma potencialização genital, elas obtêm satisfação da 

pulsão sexual através das chamadas zonas erógenas que surgem num período precoce. Além 

disso, Freud afirma na fase fálica, como veremos mais adiante, que já existe uma organização 

genital no infante, mesmo que distinta da do adulto. 

A teoria da sexualidade em Freud parte da escuta dos neuróticos adultos e, ao longo da sua 

obra, aparecem momentos em que a sexualidade pôde ser verificada na observação de crianças. 

Como parte da escuta de pacientes neuróticos, o conceito que Freud apresenta atravessa o 

conceito histórico-social, conforme ocorre com toda a teoria psicanalítica. A Psicanálise não se 

prende ao contexto sócio-histórico, ela ultrapassa os limites temporais e culturais. A teoria 

psicanalítica é sempre atual.  Freud (1856-1939) era contemporâneo da Era Vitoriana (1937-
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1901) e de uma visão de criança rousseaneana. Jean Jacques Rousseau, como vimos, no capítulo 

anterior, publicou, em 1762, seu livro Emílio, que apresenta uma visão de criança pura e 

desprovida de pecado que contradiz a visão de educadores religiosos e moralistas até então. As 

ideias de Roussseau (1782/2004), encontradas em Emílio predominam na educação e na 

pedagogia até a atualidade. 

De acordo com Ferreira (2000), Freud desconstrói a ideia que se tinha de criança em sua 

época influenciada pela criança descrita por Rousseau o qual apregoava que as crianças não 

tinham os mesmos desejos que os homens. Na natureza infantil encontrariam-se traços 

procedentes da natureza pura e inocente do humano. A criança seria capaz de manifestar os vícios 

da carne apenas quando obtivesse o contato com os adultos.  Para Freud, as crianças cultivam 

desde a tenra infância, sua sexualidade, mesmo em segredo. Segundo Ferreira (2000), Freud 

descarta a possibilidade de que qualquer intervenção, seja ela pedagógica ou clínica, possa 

aperfeiçoar o “humano no homem”, pois a ética pleiteada pela Psicanálise, que reconhece o mal 

estar na cultura, não é a ética do bem, bem-estar e do conforto. Em Freud, verificamos que os 

ideais sociais consomem o sujeito fiel ao seu desejo, impossibilitando um “crescer em harmonia”. 

Na criança, por exemplo, já encontramos um corpo atravessado pela pulsão, um corpo de desejo 

com a presença de uma sexualidade infantil vigorosa. Assim, Freud encontra omissões nas obras 

de importantes teóricos sobre a presença da sexualidade nas crianças. Nos pequenos trechos em 

que os autores relacionavam o tema da sexualidade às crianças, era enfatizado como um 

comportamento de degeneração. O psicanalista vienense, todavia, não se vê preso a essas 

perspectivas e elabora um modo de ver a condição de criança capaz de pesquisar, teorizar e 

vivenciar a sexualidade, tratando a infância como a pré-história do homem.  

A presença da sexualidade nas crianças e as dificuldades dos teóricos em abordar o tema 

são comentados por Freud quando relaciona essas dificuldades à amnésia infantil. As crianças 

manifestam desejos considerados pouco amistosos desde a tenra infância e são encobertos pela 

amnésia infantil. Contudo, retornam na vida adulta através de desvelamentos inconscientes. 

Partindo das análises de sonhos e dos discursos de seus pacientes, Freud (1916/2006a), no texto 

da Conferência XIII – Aspectos Arcaicos e Infantilismo nos Sonhos constata a presença de 

conteúdo, recorrente do material de vivências e desejos infantis. Com isso, recomenda que um 

estudo pormenorizado do período inicial da vida, poderia contribuir para explicar o 

comportamento do adulto. Ademais, assegura que desejos maus e extravagantes, como egoísmo, 

crueldade ou desejo de morte, por exemplo, são encontrados como motivadores de alguns sonhos 
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nos adultos, que costumam se manifestar, encobertos, em função da amnésia infantil. Assevera 

também que desejos manifestados contra parentes próximos são mais velados pela amnésia e 

decorrem de motivos egoístas acentuadamente marcados e que se explica pelo entendimento de 

que a criança, a princípio, ama somente ela mesma. E, que mais tarde, aprende a amar os outros e 

sacrificar algo de seu eu. Freud (1916/2006a) corrobora que diante de um olhar investigativo 

mais apurado, a amnésia rende-se e pode ser constatada a expressão desses desejos no período da 

infância do indivíduo.  

A infância do homem é uma fonte de pesquisa extremamente relevante na obra freudiana 

para explicar o comportamento do adulto. As contribuições da observação da infância como a 

pré-história do homem que podemos constatar na obra freudiana era ignorada pelos teóricos da 

sexualidade, do final do século XIX e início do século XX. Desse modo, a preocupação de alguns 

autores, muitos deles sexólogos, apenas com o período pré-histórico da humanidade, como 

esclarecimento e propriedades das reações dos adultos, tomando como explicação, a 

hereditariedade, nos parece incompleto e percentualmetne menos relevante. Para Freud 

(1905/2006a), nos Três Ensaios sobre a Teoria da sexualidade - no capítulo referente à 

Sexualidade Infantil, o estudo da fase da pré-história individual da pessoa, que é a infância, 

deveria ser considerada antes da influência da hereditariedade. Ele afiança que podemos 

considerar que aqueles sexólogos praticamente ignoraram a infância, já que eles apresentaram 

pequenas notas sobre a atividade sexual em crianças que se referiam a ereções, masturbação ou 

atividades semelhantes ao coito que aparecem na literatura frequentemente associados a 

fenômenos degenerativos. Nesses textos, a pulsão sexual na infância não era reconhecida como 

normal, e era omitida a vida amorosa da criança. Freud (1905/2006a) discorda da crença popular 

de que a sexualidade era despertada apenas na puberdade e desconsiderava a presença da pulsão 

sexual no período da infância. Um estudo abrangente das manifestações sexuais na infância 

permitiria o conhecimento de traços essenciais da pulsão sexual, desvendando sua “evolução” e 

suas fontes. (FREUD, 1905/2006a, p. 163) 

Alguns autores comentam sobre o pioneirismo e ousadia de Freud ao abordar tema tão 

espinhoso quanto à presença da sexualidade em crianças. Nicéas (1988) reafirma a originalidade 

e radicalidade de Freud, que, nos anos do século XX, introduzia as coisas do sexo, posicionando-

se de forma adversa, tanto em relação aos tratados de sexologia, quanto ao que se consagrava 

sobre o assunto nas teorias tratadas pelos homens de sua época. Freud resistia à submissão das 
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extravagâncias sexuais, os compêndios de psiquiatria, classificando-as como desordens 

patológicas.   

Foucault (1999) ressalta que com propriedade e prudência médica, Freud aborda a questão 

da sexualidade, apesar de o filósofo e crítico francês, apontar, certa timidez do psicanalista por 

trás de um conformismo à normalização da Psicanálise. Ainda assim, Foucault reconhece que na 

teoria freudiana encontra-se uma saída para os séculos de repressão da sexualidade imposta por 

um puritanismo baseado na tríade do mutismo, da inexistência e da interdição.  

Podemos compreender como a amnésia infantil contribui tanto para um acréscimo de 

resistência quanto ao tema da sexualidade no adulto por meio dos diques de inibições sexuais. 

Esses diques são instituídos pela cultura e se manifestam na forma mais visível de inibições 

sexuais. Essas inibições sexuais construídas durante a infância são mais conhecidas como a 

repugnância, o sentimento de vergonha, exigências dos ideais estéticos e morais constituídos pela 

educação e condicionados organicamente, pela hereditariedade, produzindo um desenvolvimento, 

no momento oportuno. Freud (1905/2006a) considerava que os autores que tratavam da 

sexualidade, provavelmente, estavam sob efeitos da amnésia sobre o conteúdo de sua vida 

anímica infantil encontrados na forma de diques de inibições sexuais. A esse fenômeno psíquico, 

pode-se atribuir parte da responsabilidade pela omissão da sexualidade infantil em suas obras. 

Vida anímica infantil é definida por Freud (1905/2006b) em seu ensaio sobre a teoria da 

sexualidade, como reações vivazes frente a impressões, expressões de dor e alegria de maneira 

humana, manifestações de afeto, ciúme e outras paixões que provam aos adultos que a criança já 

demonstra discernimento e capacidade de arbitramento. Ele nos assevera que a vida anímica, 

normalmente, é recordada por familiares e pessoas próximas da pessoa, mas não é recordada por 

ela mesma. Freud confirma sua teoria da amnésia infantil ao constatar o conteúdo inconsciente 

que emergia nas análises dos adultos. Através da análise, Freud considera que essa amnésia pode 

ser superada ao ponto de possibilitar a emergência de material inconsciente e serem constatados 

conteúdos que dão origem aos sintomas, como detalharemos no próximo capítulo. De acordo com 

Freud (1909/2006) em Análise de Uma Fobia em um menino de cinco anos, durante a análise de 

um adulto neurótico, o analista realiza um processo que possibilita que as formações psíquicas do 

paciente fiquem descobertas. Também que sejam averiguadas as forças motivadoras dos sintomas 

neuróticos que apresentam como bases componentes da sexualidade infantil do paciente. Ele 

acreditava que todo ser humano manifesta a sexualidade infantil e que nos neuróticos ela se 

manifesta de forma exagerada ou distorcida.  
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Além da análise dos adultos, Freud utiliza informações a partir das suas próprias 

observações de crianças ou observações que seus amigos relatavam sobre seus próprios filhos. A 

observação das crianças fornece uma contribuição para a teoria psicanalítica, pois podemos 

perceber a confirmação de importantes pressupostos da teoria. O que até então, Freud 

(1909/2006) colhia nas experiências de adultos neuróticos pôde ser comprovado na observação 

de crianças. Freud incentivou amigos e alunos durante anos a coletar observações sobre a vida 

sexual das crianças. Entre essas observações, ele recebia, frequentemente, relatos de um desses 

seguidores sobre o filho que estava para completar três anos. Esse menino recebe o nome fictício 

de Hans e tem seu caso relatado em Análise de Uma Fobia em um menino de cinco anos. Os pais 

de Hans eram adeptos da teoria psicanalítica e aceitaram sua sugestão de criá-lo sob uma coerção 

estritamente necessária à sua educação. As experiências de Hans contribuíram para Freud 

demonstrar o que ele já havia constatado sobre a vida sexual das crianças, como poderemos 

observar a partir dessa exposição.  

Encontramos nesse texto de 1909 de Freud, o relato do pai de Hans sobre uma conversa 

entre o menino e sua mãe em que ele a indaga se ela teria pipi. A mãe compreende pipi ao uso da 

genitália como excretora e confirma que ela tem pipi. Pipi, porém, como se constata mais tarde 

no relato, era o nome atribuído por Hans ao pênis. E assim, o menino inicia sua saga curiosa 

sobre pipis e dirige sua atenção para objetos animados ou inanimados aos quais ele atribuía à 

pertença ou não de pipi. Quando avista uma vaca, por exemplo, ele acredita que as tetas eram o 

pipi dela. Disse ter visto o pipi do leão aos três anos e meio. Os animais bem como os mitos e os 

contos de fada exercem uma função que facilita o esclarecimento das dúvidas das crianças.  De 

acordo com Freud (1909/2006), a curiosidade que a criança manifesta exerce importante papel no 

alcance do conhecimento abstrato. Aos três anos e nove meses, Hans presencia na estação 

ferroviária, o momento em que escorre água da locomotiva e o menino indaga sobre o pipi da 

máquina, por onde estava saindo água e não o encontra. Assim, passa a distinguir objetos 

animados dos objetos inanimados, objetos animados têm pipi, os inanimados não. Freud 

(1909/2006) certifica que um grande momento da vida de Hans ocorre com o nascimento de sua 

irmãzinha Hanna, que apesar do sentimento de ciúme e rejeição manifestados com a chegada 

dela, aproxima-o de algumas respostas na sua investigação. Uma primeira aproximação ocorre 

quando Hans se permite observar um banho da irmã sete dias depois de seu nascimento e, ao 

notar sua genitália, declara que o pipi de Hanna ainda é pequenininho, mas que mais tarde iria 

ficar maior. Hans mantém contato com amigos da mesma idade e faz declarações de amor tanto 
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aos meninos quanto às meninas e em alguns momentos se mostrava agressivo com as meninas 

mais próximas em sua convivência. Chega a pedir aos pais que o deixem dormir com Mariedl, 

uma das meninas que estavam próximas a ele, ao que a mãe e o pai respondem que não. Os pais 

de Hans frequentemente permitiam que o menino dormisse com ele, em sua cama. Freud afirma 

que isso proporciona em Hans sentimentos eróticos, o que ocorre, segundo o psicanalista, 

também com outras crianças. Freud conclui que as observações a respeito da chegada do irmão 

mais novo fornecem importantes contribuições à pesquisa sobre os aspectos do psiquismo das 

crianças. Com o nascimento do irmão, o autor assevera que a criança o sente como um intruso 

que invade seu espaço e questiona como esse intruso surgiu. Tal questionamento resulta na 

investigação sobre a origem dos bebês, que portanto está longe de ser automática ou inata. A 

pesquisa sobre a origem dos bebês então é motivada por interesses narcisícos e egoístas. A 

criança se interessa por descobrir porque o olhar da mãe foi desviado para o que o irmãozinho 

representa diante do desejo dela. 

A sexualidade da criança está intimamente relacionada à sua busca pelo saber e seus 

genitores exercem importante papel no sucesso que a criança pode obter nesse aspecto. Esse 

recorte da obra de Freud de 1909 sobre o caso Hans demonstra que a sexualidade na criança 

manifesta-se por meio de sua busca por conhecimento do que ainda não compreende, seja sobre 

as diferenças anatômicas, seja sobre a origem dos bebês, todas às vezes que busca fundamentar 

suas descobertas. O adulto tem papel importante nesse processo à medida que estabelece contato 

físico com a criança por intermédio de afagos que despertam no corpo dela a sensibilidade para o 

sexual. No caso de Hans, Barros (1988) corrobora, comentando o texto de Freud (1909/2006), 

que o pai de Hans atribui a causa para o início das dificuldades da criança o excesso de ternura da 

mãe, que teria suscitado uma superexcitação sexual. Em seu comentário, ele ainda demarca que a 

demanda do pai de Hans era que Freud, além de lhe prestar auxílio quanto às dificuldades de seu 

filho, também lhe apontasse uma saída para o seu conflito como pai e a relação com sua mulher e 

sua mãe. Diante do relato do caso Hans, podemos estabelecer importantes distinções entre a 

criança e o adulto na perspectiva da vivência e satisfação de sua sexualidade. Esses apontamentos 

ajudam a esclarecer a vivência sexual da vida adulta. 

A vida sexual da criança é caracterizada por Freud como perverso-polimorfa, pois a criança 

ainda não possui mecanismos inconscientes formados que lhe fornecerão censores os quais, no 

futuro, direcionarão sua representação pulsional sexual para o devido fim. Assim, após um estudo 

sobre a vida sexual das crianças, Freud (1916/2006a), no texto da Conferência XIII - Aspectos 
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Arcaicos e Infantilismo nos Sonhos, chega à conclusão de que elas vivenciam sua sexualidade de 

forma intensa mesmo antes de chegarem à puberdade. Assegura que as crianças não manifestam 

ainda a soberba que distancia os seres humanos dos animais, bem como não mostram sentimento 

de repugnância pelas excreções. Também não dão importância relevante à distinção entre os 

sexos e atribuem a ambos a mesma genitália. Tomam pessoas próximas como os pais, irmãos e 

babás como objetos de sua curiosidade e de seus desejos sexuais que se satisfazem por meio, não 

somente, de seus órgãos sexuais, como também, por outras partes de seu corpo que exibem a 

mesma sensibilidade.  Além disso, Freud (1916/2006a) afiança que na infância ainda não são 

encontradas algumas barreiras que são adquiridas pelo indivíduo ao longo do seu crescimento e 

da educação que recebe, e por isso, a criança é descrita como perverso-polimorfa. Constatamos 

que quando há uma tendência perverso-polimorfa, entretanto, esses comportamentos são, 

conforme Freud (1916/2006a), prontamente suprimidos pela educação quando são constituídas 

barreiras que levam o adulto a interpretar erroneamente a manifestação sexual de crianças, 

negando-lhes a natureza sexual do ato e caracterizando-a como “bobagem” ou “criancice”. Ele 

afirma que as crianças devem ser tratadas assim, pois elas ainda não podem ser responsabilizadas 

moralmente nem legalmente. Essas observações, contudo, contribuem para o esclarecimento 

sobre o comportamento e a sexualidade humana.   Para ficar mais claro, explicitaremos sobre as 

barreiras conhecidas como diques que vão se constituindo ao longo da educação das crianças. 

Uma dessas barreiras descritas por Freud (1916/2006a) é a da espécie, ou seja, a distinção entre o 

comportamento do homem e o comportamento do animal. Outra barreira, discutida por Freud 

(1916/2006a) é a repugnância, que pode ser reconhecida nas expressões de repulsa e nojo pelas 

excreções. Uma terceira é o incesto, em que há a proibição em se manter relações sexuais entre 

pessoas consaguíneas próximas. Uma quarta barreira é a relação sexual entre pessoas do mesmo 

sexo e uma última refere-se à transferência do papel desempenhado pelos genitais a outras áreas e 

órgãos do corpo. Uma criança pode manifestar esses comportamentos sexuais, porque ainda não 

se encontra com barreiras como essas constituídas. No caso dos adultos, que já possuem essas 

barreiras, quando as desconsidera podem ser caracterizados como perversos.  

Em Freud (1905/2006a) podemos notar que a sexualidade está presente no ser humano 

desde o início da vida e se manifesta através das fases da organização sexual. Essa precocidade 

em que a sexualidade manifesta-se na vida do homem pode ser percebida através das condutas 

sexuais das crianças presentes nas lembranças infantis do neurótico, até então, inconscientes, 

tratadas como moções sexuais excepcionais e anormativas. Desde recém-nascida, a criança traz 
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elementos de moções sexuais que ora avançam, ora ficam latentes de acordo com as 

peculiaridades individuais. De acordo com Freud (1905/2006a), a regularidade e o período desse 

curso oscilante não podem ser determinados, porém a vida sexual da criança torna-se observável 

por volta dos três ou quatro anos de idade. Apesar de se tornarem observáveis a partir dessa 

idade, as fases de desenvolvimento da organização sexual conhecidas como pré-genitais estão 

presentes desde o início da vida. Essas fases não ocorrem de forma cronológica e não seguem 

uma ordem progressiva. Elas podem se dar de forma separada ou concomitante sem corresponder 

a etapas que se seguem. O termo pré-genital é utilizado por Freud (1905/2006a), nos Três 

Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, para denotar as organizações da vida sexual em que as 

zonas genitais ainda não exercem papel preponderante. 

Introduziremos com a fase oral, o esclarecimento sobre as fases pré-genitais. A fase oral é 

classificada por Freud (1905/2006a) como canibalesca. Ele nos afirma que a criança, nessa fase, 

não distingue a nutrição da pulsão sexual. Tomemos pulsão sexual como libido ou força sexual. 

O objeto que viabiliza as duas atividades é o mesmo. Por exemplo, o seio materno é visto como 

fonte de nutrição e prazer. Na Conferência XX – A vida sexual dos seres humanos, Freud 

(1916/2006b) aborda esse processo da fase oral como sucção sensual, ou seja, após a 

amamentação, quando adormecem, as crianças manifestam uma expressão de bem-aventurada 

satisfação que se repetirá na vida adulta após a experiência do orgasmo sexual. Nessa fase, a 

criança encontra prazer quando as áreas da boca e dos lábios são excitadas, logo ela aprende a 

diferenciar a condição do prazer encontrado da condição de se alimentar. Essas áreas são 

denominadas zonas erógenas. Nos Três Ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud 

(1905/2006a) afirma que o alvo sexual consiste na incorporação do objeto introjetando-o pela 

boca, modelo que volta a ser utilizado pela pessoa que desempenha uma forma de identificação. 

Freud nos aponta no ato de sugar, uma forma patológica que pode surgir como resíduo de um 

modo hipotético de organização, pois o ato de sugar ocorre desligado da atividade de 

alimentação. Além disso, ocorre uma renúncia ao outro em troca de um objeto situado no próprio 

corpo, como o polegar ou a língua. Neri (1988) adverte-nos de que haveria dois tempos da 

oralidade. O primeiro desses tempos seria o da sucção do seio e o segundo o do sugar. O primeiro 

refere-se ao comportamento pulsional de vida, o processo alimentar. O segundo momento, como 

Neri (1998) acentua, junto à pulsão de vida, nutricional começa a aparecer um processo sexual. A 

criança sente prazer e excitação no contato da língua com o mamilo e no contato com o fluxo de 

leite quente. A excitação da criança, nessa fase, é confundida com a função de se alimentar. 
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Retornando ao texto da Conferência XX – A vida sexual dos seres humanos, constatamos que 

Freud (1916/2006b) salienta que o ato de sugar o seio materno marca o ponto de partida de toda a 

vida sexual do sujeito e é para onde ele retorna por meio de sua fantasia quando sente 

necessidade. Ele nos assevera que essa fase apresenta características essenciais da sexualidade 

infantil que surgem das principais necessidades orgânicas e partem para o autoerotismo, em que a 

criança passa a procurar objetos de satisfação em seu próprio corpo.  

Outra fase pré-genital é a organização sádico-anal. Essa fase é descrita por Freud 

(1905/2006a) como uma fase em que a polaridade sexual já está constituída. Essa polaridade 

ainda não está constituída como feminino e masculino, apenas como ativo e passivo. A atividade 

é produzida pela pulsão de dominação através da musculatura do corpo e como alvo sexual 

passivo à mucosa erógeno intestinal. Siqueira (1988) corrobora ao asseverar que no estágio 

seguinte da fase pré-genital existe o masculino, mas não o feminino. A antinomia que se 

apresenta, refere-se ao órgão masculino ou castrado.  Na organização sádico-anal, como nos 

afiança Freud (1905/2006a), já é possível demonstrar o objeto alheio, faltando à organização a 

subordinação da função reprodutora. Na Conferência XX – A vida sexual dos seres humanos, 

Freud (1916/2006b) nos descreve que a criança encontra prazer ao eliminar urina e fezes e sente 

que pode produzir o máximo de prazer possível das zonas erógenas da membrana mucosa. Aqui, 

a criança inicia seu contato com o limite externo quando através do controle dos esfincteres, lhe é 

transmitida a ideia de vergonha e repugnância em troca da respeitabilidade. Antes desse 

momento, a criança não enxerga suas excreções como alvo de repugnância. Seus esfincteres são 

percebidos por ela como presentes ou dinheiro a ser produzido com o sentido de beneficiar 

alguém da sua escolha afetiva. Essa fase pode manifestar-se, posteriormente, no prazer anal. 

Além das duas fases já citadas, temos a fase fálica em que a criança introduz questões 

referentes à preocupação com a sua origem, o que nos faz lembrar o enigma da Esfinge de 

Tebas
2
. Essa curiosidade pode se manifestar precocemente antes dos três anos de vida. Podemos 

                                                 
2
.A Esfinge de Tebas foi o nome dado ao monstro que afligia as estradas da cidade de Tebas. A Esfinge, segundo o 

mito de Sófocles, era um monstro composto pela parte superior de uma mulher e pela parte inferior de um leão e 

ficava sentada em cima de um rochedo do qual observava os passantes. A cada pessoa que passava, a Esfinge 

lançava seu enigma. Como ninguém desvendava o enigma, a Esfinge devorava a todos. De acordo com o mito, 

apenas Édipo conseguiu vencer o desafio proposto pela Esfinge, que se compunha da seguinte forma: Qual é o 

animal que de manhã anda com quatro pés, à tarde com dois e à noite com três? A esse enigma, Édipo responde, que 

o homem era a resposta. O homem, que engatinha na infância, anda ereto na juventude e com ajuda de um bastão na 

velhice. Ao ver decifrado seu enigma, a Esfinge atira-se do alto do rochedo e morre. O personagem Édipo, 

pertencente ao mito de Sófocles, vive um drama familiar na história entre Laio e Jocasta. No mito, Laio foi advertido 

pelo oráculo que poderia perder sua vida e seu trono caso seu filho recém-nascido, Édipo, crescesse. Então, Laio 

entrega o filho a um pastor para que seja morto. O pastor, entretanto, não cumpre a ordem por pena e pendura a 

criança pelos pés num galho de árvore. A criança foi encontrada por um camponês, que a levou a seus patrões, que 
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então ratificar na Conferência XX – A vida sexual dos seres humanos que Freud (1916/2006b) 

nos aponta que a preocupação da criança ainda não se dá devido à diferença anatômica, porque 

ela atribui à genitália masculina a ambos os sexos. Apenas no contato com outras crianças ou 

com o nascimento de irmãos de sexo oposto ocorre o confronto com o outro sexo. A menina 

constata a presença elementar do pênis. Essa constatação pode se dar no contato com outras 

crianças ou observando a genitália do irmãozinho mais novo. O menino, entretanto, confronta-se 

com a ausência do pênis na menina e resiste, a princípio, à ideia dessa ausência encontrando 

justificativas como um crescimento do membro na menina num futuro vindouro. As futuras 

consequências desse confronto para o menino e para a menina serão abordadas, mais à frente, 

quando tratarmos do Complexo de Castração.  A curiosidade sexual apresenta-se com recorrência 

no discurso dos pequenos e comumente é introduzida a partir da indagação sobre a origem dos 

bebês. E na tentativa de responder a essa indagação, a criança alimenta algumas teorias que 

possam responder à sua incógnita. Entre as teorias criadas pelas crianças está a teoria da cloaca, 

como encontramos definida por Freud (1910/2006b), em Cinco Lições de Psicanálise. Nessa 

teoria, a criança acredita que o órgão masculino predomina tanto no sexo masculino quanto no 

feminino e que as crianças são geradas a partir da alimentação, que são introduzidas pela boca e 

que vêm ao mundo pelo ânus. Além disso, o ato sexual é percebido como hostil e como um ato de 

subjugação. Assim, até os homens poderiam ter filhos, pois com a teoria da cloaca, a participação 

do pai que também tem direitos sobre a criança é explicada  uma vez que este poderia gerar 

bebês. Todo esse processo marca o início da vivência sexual do ser humano. A criança, porém, 

não possui conhecimento suficiente para compreender que todo esse processo a potencializará 

futuramente a utilizar sua genitália para encontrar a satisfação sexual direcionada à reprodução. A 

criança não permanece estática diante dessa ignorância. 

A fase de latência, em contraposição, é um período que se caracteriza por impulsos sexuais 

sublimados, ou seja, sofrem “desvio das forças pulsionais sexuais das metas sexuais para se 

orientar para novas metas” (FREUD, 1905/2006a). Nessse período, podem ocorrer rupturas em 

que a criança vivencia seus impulsos sexuais sem serem desviados para novas metas. Ao 

                                                                                                                                                              
resolveram adotá-lo. Quando já estava crescido, Édipo encontra Laio, seu pai biológico numa estrada e por um 

desentendimento entre os dois, o mata. Assim, Édipo torna-se o assassino involuntário de seu pai. O encontro de 

Édipo com a Esfinge deu-se pouco depois desse fato e, ao decifrar o enigma da esfinge, Édipo passa a ser tomado por 

herói pelo povo de Tebas, que o fazem seu rei, dando-lhe a rainha Jocasta em casamento. E por um destino 

inconsciente de Édipo, ele mata o pai e se casa com sua mãe. Isso provoca o assolamento de uma peste em Tebas. Ao 

tomar consciência do sucedido, Jocasta se mata e Édipo enlouquece, fura os olhos e foge de Tebas, sendo cuidado 

por suas filhas até que se finda sua vida. (A mitologia grega – Monstros: A Esfinge, consultado em 

http://amitologianahistoria.blogspot.com.br/2010/07/mitologia-grega-monstros-esfinge.html). 

http://amitologianahistoria.blogspot.com.br/2010/07/mitologia-grega-monstros-esfinge.html
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comentar as rupturas do período de latência, Freud (1905/2006a) aborda a concepção dos 

educadores os quais consideram que a atividade sexual torna a criança ineducável. Essas rupturas 

seriam fragmentos de manifestação sexual que se furtaram à sublimação (FREUD, 1905/2006a). 

Neste item, notamos que a questão da sexualidade das crianças encontra-se diluída na obra 

freudiana e com isso, tentamos fazer uma síntese dos argumentos mais relevantes para 

caracterizarmos a criança em Freud sob o aspecto da sexualidade. Como já foi comentado 

anteriormente, a criança que a Psicanálise nos apresenta, não está ligada a fases de 

desenvolvimento biológico no sentido de indivíduo inacabado. A condição de criança apresenta 

todas as conjecturas que marcarão a vida do indivíduo adulto e é tratada por Freud como a pré-

história do homem. Uma distinção relevante seria a posição apresentada pelo sujeito na condição 

de criança ou adulto frente ao desejo pulsional.  Ao longo dessa explanação, aferimos uma 

criança detentora de uma sexualidade perverso-polimorfa sem barreiras de censura, constituída 

pela cultura e a educação e que encontra satisfação nas zonas erógenas sem ainda apresentar 

potencializada sua zona genital. O prazer encontrado nas zonas erógenas apresenta-se desde a 

tenra infância e são denominadas a partir de sua relação com a mucosa da região estimulada ou 

não. As zonas erógenas são chamadas de oral, anal e fálica. A criança apresenta curiosidades 

sexuais estimuladas pelo contato que ela estabelece com o outro que a leva a construir teorias 

sexuais para tentar sanar sua ânsia pelo saber. Esse aspecto será mais esmiuçado a seguir.  

 

 

 

2.3 A condição de criança, a sexualidade e o saber 

 

Aqui, abordaremos a relação da curiosidade sexual e as teorias sexuais infantis com a 

aquisição do saber pela criança. As características das crianças que serão tratadas referem-se à 

ausência de ingenuidade e à correlação entre o êxito ou facassos obtidos das curiosidades sexuais 

como determinantes do caráter. Referem-se também à posição do sujeito frente ao acesso, à 

intelectualidade e à distinção entre o saber sobre a morte para a criança e para o adulto. Ademais, 

dizem respeito ao esclarecimento sobre como o conhecimento da própria imagem para a criança 

que, ainda não é capaz de controlar seus movimentos psicomotores a torna capaz de fazer laço.   

Como verificamos no item anterior, a presença da sexualidade na criança tende a ser tratada 

pelo adulto como algo irrelevante e, em alguns casos, como patológico. Freud atribui esse 
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comportamento à amnésia infantil desenvolvida pelo indivíduo através da cultura e da educação. 

Assim, o adulto frequentemente faz uso de inverdades por meio de histórias fantasiosas para 

omitir ou adiar o esclarecimento das curiosidades apresentadas pelas crianças, sejam elas sexuais 

ou sobre a morte. Através da curiosidade sobre a sua origem e a morte, a criança inicia sua 

exaustiva busca pelo saber. Ela busca respostas que expliquem tudo que lhe pareça estranho e 

familiar ao mesmo tempo. As informações a que tem acesso, muitas vezes apresentam-se 

censuradas ou escamoteadas, de forma que só adiam sua aproximação do saber. Por intermédio 

do contato com os outros, entretanto, sejam eles crianças, adultos ou animais, ela se sente 

instigada a buscar esclarecimentos para suas curiosidades. Para Freud, essa busca pelo saber será 

determinante para a criança no desenvolvimento da sua intelectualidade. Da mesma forma, o 

impedimento do esclarecimento da curiosidade sexual pode trazer agravamentos na manifestação 

da neurose. E quando fala em esclarecimento das crianças, fala-se no esclarecimento de todo tipo 

de conteúdo, que não deve ser apresentado de forma que faça com que a criança se sinta 

enganada.   

Quando falamos em criança, precisamos compreender como condição da posição  

manifestada pelo sujeito frente ao seu desejo. E como discutimos anteriormente, a infância 

apresenta uma condição que marca a pré-história do sujeito com mecanismos sendo constituídos. 

Desse modo, Lacan (1949/1998), em Estádio do Espelho como formador da função do eu, nos 

leva a compreender o estágio de infans conforme o próprio autor nomeia como aquele em que o 

“filhote do homem” ainda não foi restituído pela linguagem no universal à função de sujeito. 

Nesse período da infância, a criança manifesta um desconhecimento de sua dimensão corporal. 

Lacan (1949/1998) esclarece que a partir do estádio do espelho, a criança se percebe enquanto 

imagem, inaugurando a imago do próprio corpo. Através da Gestalt, o autor vai enfocar que a 

criança que ainda não apresenta o controle dos próprios movimentos, já é capaz psiquicamente de 

sofrer efeitos formadores constitutivos. Entenda-se Gestalt como uma exterioridade constituinte, 

através da teoria da forma. Partindo de uma concepção de que o homem, no início da vida, 

apresenta-se como prematuro, um ser que ainda dependerá por anos de outro ser para sobreviver, 

Lacan (1949/1998) estima que a percepção do infans sobre sua imagem é de um corpo 

esfacelado, com membros disjuntos e órgãos expostos, o que o autor define como fetalização.  

No estádio do espelho, a criança adquire através da percepção de seu reflexo, uma 

concepção de sua imagem que antes era marcada, imaginariamente, como esfacelada para o que 

Lacan (1949/1998) vai chamar de ortopédica. Essa imagem, agora, fixada funciona como uma 
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identidade alienante que predomina durante todo o desenvolvimento mental do sujeito. Lacan 

(1949/1998) formula a teoria do estádio do espelho tomando a experiência psicanalítica como 

reveladora da percepção do sujeito, que através de seu sintoma, manifesto em determinada 

estrutura psíquica, reedita percepções corporais anteriores à travessia deste estádio. Ao fim do 

estádio do espelho, a criança por meio do ciúme primordial e da identificação com a imago do 

semelhante, é capaz de fazer laço diante de situações socialmente elaboradas. Lacan (1949/1998) 

toma o estudo da antropologia, em que tentam explicar o homem a partir da junção entre natureza 

e cultura para posicionar a Psicanálise como a única que revela a servidão imaginária, resultante 

desse conflito e que a Psicanálise tenta ressignificar. (LACAN, 1949/1998)  

As características da ingenuidade e inocência atribuídas à criança desde a intervenção dos 

educadores religiosos moralistas, e, posteriormente reforçada por Rousseau, não passam de uma 

posição de conforto para que a criança possa usufruir de uma liberdade em seus atos sem ter que 

se haver com censuras morais ou legais. Segundo Freud (1905/2006b), pode haver uma 

ingenuidade na criança proporcional a sua ignorância, porém há uma possibilidade de uma 

ingenuidade enganadora, tomada simplesmente, como um conceito estabelecido sem considerar a 

possibilidade de uma ignorância inexistente. A criança usa o artifício de representar e, 

frequentemente, uma ingenuidade com o objetivo de desfrutar uma liberdade que não lhe seria 

permitida. Deve-se tornar, intelectualmente conhecido para a criança aquilo que ela está, 

psiquicamente, preparada e, fisicamente apta. Freud (1907/2006), em Esclarecimento Sexual das 

Crianças, afirma que um recém-nascido já vem ao mundo com a sua sexualidade e poucas 

crianças alcançam a puberdade sem ter experimentado sensações e atividades sexuais. Ele ainda 

garante que a principal diferença com a puberdade é que o púbere tem seu erotismo forçado a 

colocar-se a serviço da função reprodutora, concedendo aos genitais a primazia entre todas as 

zonas e fontes produtoras de prazer. A criança, no entanto, antes da puberdade é capaz de ser 

terna, enciumar-se e dedicar-se, ou seja, ela é capaz da maior parte das manifestações psíquicas 

do amor. Sendo assim, a ignorância teórica que leva os adultos a ocultar os assuntos sexuais das 

crianças se deve a uma pudicícia e má consciência destes em relação a assuntos sexuais, o que 

apenas contribui para criar um mistério diante das crianças.  

Esse mistério também é incentivado pelos adultos quando a morte está em questão. Algo 

parecido com isso acontece quando a criança se confronta com a morte de uma pessoa próxima. 

A percepção da morte no início da infância é distinta da percepção dos adultos. Freud 

(1900/2006), na A Interpretação de Sonhos, enfatiza que para as crianças, a morte se resume ao 
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ato de “ir embora” e deixar de incomodar os sobreviventes. As crianças são poupadas de 

momentos de sofrimento que antecedem a morte, como o período de desenvolvimento da doença, 

por exemplo e não dimensionam as condições de putrefação e degeneração a que chega o corpo 

humano proporcional ao tempo que se passa após a morte. Para a criança, a morte ainda não tem 

o sentido que é o desaparecimento eterno como o adulto o dimensiona. Ela não diferencia a forma 

como a ausência é provocada: se se trata de uma ausência temporária ou da morte. Por uma 

dificuldade dos pais em lidar com a situação da morte, também, aqui, criam-se histórias 

enganosas para a criança, pressupondo-se que ela compreenda melhor. Entre as histórias, as mais 

comuns são as de que as pessoas mortas viram anjo ou estrela.  

As histórias contadas às crianças sobre a origem dos bebês têm um curto efeito e fazem 

com que a credibilidade nos pais torne-se vulnerável. Em Leonardo Da Vinci e uma Lembrança 

da sua Infância, Freud (1910/2006a) afirma que o infante faz muitas perguntas em substituição 

àquela que nunca faz: de onde vêm os bebês? A mais comum das histórias inventada pelos 

adultos para explicar a origem dos bebês é a que utiliza a cegonha como transporte. A recusa da 

criança em aceitar a versão adulta sobre o nascimento dos bebês, inicia a independência 

intelectual da criança. Freud (1907/2006), em Esclarecimento Sexual das Crianças, aponta que a 

postura de não esclarecer às crianças sobre os assuntos sexuais, levam estas a fragilizar a 

confiança que depositam nos pais e passam a esconder deles seus interesses mais íntimos. As 

perguntas não respondidas podem se tornar aflitivas e atormentar as crianças em segredo, 

levando-as a procurar soluções que se aproximem de explicações falsas e furtivas o que podem 

fazer com que entendam o sexo como horrível e nauseante. Um bom exemplo, encontrado em 

Análise de uma Fobia em um menino de cinco anos, é a constatação de Hans no nascimento de 

sua irmã Hanna. O menino havia recebido das pessoas ao seu entorno a informação de que a 

cegonha estaria para chegar com um bebê. Ao ouvir os gemidos e tosse da mãe, imagina que era 

dia da cegonha chegar. Ao ser levado ao quarto da mãe, entretanto, observa bacias e outros 

recipientes que continham sangue e água e afirma que de seu pipi não sai sangue.  

A criança utiliza alguns recursos em sua busca pelo saber. Entre esses recursos, encontram-

se o contato com seus pares e a elaboração de suas teorias sexuais. Diante das falsas tentativas 

dos pais em explicar como se dá o nascimento dos bebês, as crianças têm dificuldades em aceitar, 

como verdadeiras, as histórias incoerentes dos pais sobre o assunto. A partir do esforço inútil 

desses de afastar das crianças conteúdos sexuais, estas desenvolvem suas próprias teorias 

motivadas pela curiosidade. Freud (1908/2006a), em Sobre as teorias sexuais das crianças 
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compara isso, à curiosidade que leva grandes pesquisadores ou inventores, às grandes 

descobertas, de que são famosos. O esforço dos pais torna-se inútil, porque as crianças encontram 

outros meios, que motivam suas teorias, seja no contato com outras crianças, no nascimento do 

irmão mais novo ou no contato com os animais que são tratados com afeto pelas crianças.  

Alguns autores comentam a relação que Freud estabelece entre saber e a busca pelo 

conhecimento sobre a sexualidade nas crianças. Como ressaltam Santiago & Lino (2010), Freud 

destaca o mistério da sexualidade como o principal motivador do saber. As curiosidades que 

surgem na infância são o fomento para a busca da ciência e do discernimento. Os autores acenam 

para a possilibidade de Freud (1907/2006) considerar, no Esclarecimento sexual das crianças, 

que quanto mais o conhecimento sobre o sexo é escondido da criança, mais ela sente ser aguçado 

seu desejo por conhecimento. As principais questões que afligem a criança implicam o 

nascimento dos bebês, bem como a pertença ou não de pênis.  

O processo de descoberta inicia-se a partir da diferença entre os genitais que, a princípio, 

não é reconhecida e muitas vezes até renegada, principalmente nos meninos que percebem a 

genitália da menina como temporária a qual futuramente deverá se desenvolver. Essas 

aproximações da verdade sexual pela criança apresentam sementes que a levam à descoberta do 

mistério que os adultos insistem em fazer sobre o assunto (FREUD, 1908/2006a). Freud 

(1914/2006), em História do Movimento Psicanalítico, reitera que as crianças, a princípio, 

partem da suposição de que tanto o homem quanto a mulher possuem o mesmo sexo, o 

masculino. Suas pesquisas, no entanto, não fazem distinção entre os sexos e nem escala de valor, 

tomando um dos sexos como mais importante do que o outro ou depreciando socialmente o sexo 

feminino.  

Freud traça um campo novo de saber ao tratar do conceito de criança sem tomar como 

ponto de ancoramento o biológico ou anatômico. Para Nicéas (1988), a teoria da sexualidade 

desenvolvida por Freud, não pretende estabelecer uma ideia de uma teoria pronta. Ao contrário, o 

que percebemos são notas retificadoras e ratificadoras ao longo de sua obra, em que corrige e 

confirma suas teorias. Esse aspecto da teoria imprime um caráter enigmático à sexualidade, 

tornando-a, continuamente, algo a ser investigado e decifrado. Segundo Nicéas (1988), Freud 

certifica o caráter enigmático da sexualidade desde suas primeiras palavras sobre a presença da 

sexualidade em crianças. Tal presença derrubava a fábula da inocência sexual da infância até seus 

textos que tratavam dos enigmas do feminino e prometia um maior esclarecimento quanto a essa 

questão no horizonte da ciência. Freud pensou uma teoria pautada sobre os avatares do sexo 
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humano sem se ancorar nos conceitos biológicos, dando uma fundamentação ao campo da 

sexualidade fora do recorte anatômico ou da materialidade da carne, que até então era 

impensável. Diante desse quadro, Freud traça dentro das teorias sexuais infantis, o caráter do 

recorte de verdade, em que é reconhecido um só órgão, o pênis. A referência ao órgão se 

estabelece como o único percebido no início e, logo depois, prometido a crescer na menina. 

Quando assegurada a sua ausência, é marcado como um falo castrado. 

A busca, pelo saber da criança, resulta em um sucesso ou um fracasso, com caminhos 

distintos para a aquisição da intelectualidade do sujeito. Esse caminho pode se dar de três formas, 

de acordo com Freud (1910/2006a), em Leonardo Da Vinci e uma lembrança de sua infância, a 

ânsia por conhecimento, dificilmente, está separada da curiosidade sexual. O sucesso ou fracasso 

nas investigações da criança participa do destino da sexualidade. E caso fracasse, a curiosidade 

permanecerá inibida e a liberdade da atividade intelectual poderá ficar limitada, durante todo o 

decorrer de sua vida, o que caracterizaria uma inibição neurótica como um dos resultados desse 

fracasso.   

Outro possível resultado, baseado no fracasso, seria um desenvolvimento intelectual que se 

daria da forma neurótica compulsiva. O desenvolvimento intelectual neurótico compulsivo é 

caracterizado por uma capacidade de associação, através da inteligência. Para que isso seja 

possível, o recalcamento que domina os conteúdos sexuais precisa ser superado, para que haja 

uma emergência das suprimidas atividades sexuais. Esse é o tipo de pesquisa, todavia, que toma a 

forma de uma preocupação pesquisadora compulsiva. Nesse caso, os resultados das pesquisas 

substituiriam a satisfação sexual, naturalmente, sob uma forma distorcida e não livre 

sexualizando o próprio pensamento. O resultado, dessa forma de desenvolvimento intelectual, 

seria o caráter interminável das pesquisas infantis que seria repetido, como se tal preocupação 

nunca terminasse, e o sentimento intelectual se tornasse, mais distante.  

O terceiro, mais raro, e mais perfeito destino de desenvolvimento intelectual, seria aquele, 

em que a libido escapa ao destino da repressão, sendo sublimada, desde o começo, em 

curiosidade e ligando-se à poderosa pulsão de pesquisa como forma de se fortalecer. Nesse caso, 

em que ocorre a sublimação, a pesquisa também pode ser compulsiva e funcionar como substituto 

para a atividade sexual, porém não há “ligação com os complexos originais da pesquisa sexual 

infantil” e a “pulsão age livremente a serviço do interesse intelectual”. A libido sublimada, 

acrescentada na repressão sexual, torna a pulsão forte e a influencia, evitando qualquer 

preocupação com temas sexuais. Freud cita como modelo ideal desse terceiro tipo, Leonardo Da 
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Vinci que apresentava uma poderosa pulsão de pesquisa e a atrofia de sua vida sexual, restrita ao 

que Freud chama de homossexualidade ideal sublimada (Freud, 1910/2006a).  

Ao citar o exemplo de Leonardo Da Vinci, como um processo bem sucedido de aquisição 

da intelectualidade, Freud toma um indivíduo adulto com a história artística e científica 

reconhecida. E como exemplo de uma criança no auge de suas descobertas, Freud nos apresenta o 

pequeno Hans.  Ao comentar a análise de Hans, Freud (1909/2006), acreditava que a aplicação da 

psicanálise a uma criança de cinco anos, só seria possível daquela forma, em que, o pai se uniu ao 

médico em uma só pessoa e foram unidas à parte afetiva ao conhecimento científico. Para o 

autor, caso a circunstância e as condições fossem outras, talvez essa análise não fosse possível. 

Até então, o acesso à sexualidade infantil tinha se dado através do atendimento de adultos 

neuróticos e a possibilidade de acompanhar, mesmo que de longe, o atendimento de uma criança, 

no intento de constatar a confirmação ou não da teoria. Assim, Freud (1914/2006), em História 

do Movimento Psicanalítico, afirma que toda análise da criança, caso seja, conduzida de maneira 

adequada, contribui para fortalecer as convicções sobre as quais se fundamenta a teoria 

psicanalítica.  De acordo com Freud (1910/2006b), em Cinco Lições de Psicanálise, a criança 

dedica boa parte da sua atividade intelectual aos interesses sexuais. Essas investigações e teorias 

sexuais são determinantes na constituição do seu caráter e do conteúdo da neurose futura. Se 

partirmos dos sintomas e traços neuróticos, buscando suas fontes, constatamos a existência e 

importância da sexualidade infantil, permitindo explicar e modificar o que é possível dentro do 

quadro das neuroses. 

Nesse item, tratamos de importantes contribuições psicanalíticas para uma análise da 

condição de criança. Aqui, pudemos apurar um conceito de criança, que se desprende da 

preocupação, em utilizar a imagem de criança para corrigir ou desculpar o homem, como vimos, 

no conceito forjado pelos moralistas e religiosos, ou mesmo na criança proposta por Rousseau. A 

criança, em Freud, é uma criança inteligente, que não se encontra paralisada diante dos mistérios 

que os adultos persistem em manter e assim é capaz de perscrutar e teorizar para compreender o 

mundo ao seu redor. Com sua inteligência, o pequeno infante é capaz de se favorecer com os 

mistérios, que ele sabe que os adultos lhe impõem. Nessa inquietação podemos encontrar o 

embrião, que move importantes pesquisas, que esse infans possa vir a realizar em sua vida adulta 

e revelam uma intelectualidade, sendo constituída. Até aqui, constatamos, que Freud, por um 

tempo, em sua obra, se interessa pelo período da infância, apenas, como um recurso para 

comprovar o que ele encontrava no discurso dos neuróticos e considera, que no caso Hans, a 
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análise só foi possível, porque foi o pai da criança que conduziu o processo no dia-a-dia do 

menino, o que reconsidera mais tarde, quando tem a oportunidade de conviver com analistas de 

crianças.  

A criança em Freud, como vimos, é um sujeito de um inconsciente que se manifesta através 

de sonhos, que não envolve grande dispêndio psíquico e por isso não necessita utilizar alguns 

artifícios inconscientes como cômico e humor, que desfruta do prazer “nonsense”, depositária de 

uma sexualidade perverso-polimorfa, e que busca o conhecimento em seus diversos aspectos e 

acepções e, portanto, distante da concepção de criança ingênua e inocente apregoada por séculos 

ao longo da história social. Esse caráter da criança marca a vida do indivíduo e retorna por meio 

da marca atemporal do inconsciente que se manifesta no infantil.  No próximo ítem, discutiremos 

os diversos modos como o infantil aparece na vida do indivíduo e encontra-se difundido, ao 

longo da obra de Freud. 

 

2.4 O infantil em Freud  

 

Temos, neste trabalho, nos dedicado a acentuar as características da condição de criança na 

obra freudiana, Para isso, destacamos as especificidades dessa condição mediante os principais 

conceitos da Psicanálise. Neste momento, trataremos da influência das vivências infantis sobre o 

comportamento que o sujeito manifesta na vida adulta. Como veremos, o que distingue um 

sujeito na condição de criança, do sujeito na condição do adulto, é sua posição frente ao próprio 

desejo. Mesmo saindo da condição de criança, o sujeito conserva elementos de vivências infantis 

que podem se manifestar por meio de sonhos, atos, palavras, sintomas, escolhas de objetos de 

amor. Isto é, esses elementos podem estar presentes tanto no que se apresenta como manifesto 

quanto no que está latente na vida do sujeito. A essa influência do que é preservado da infância, 

damos o nome de infantil e esse fenômeno é atribuído a uma característica do inconsciente, que é 

a atemporalidade. O termo infantil pode ser utilizado como adjetivo associado a adultos, homens, 

mulheres, adolescentes, idosos e nos parece redundante associá-lo à palavra criança, mas como 

poderemos verificar não é. Verificaremos as peculiaridades apontadas por Freud que diagnostica 

a neurose de uma criança de cinco anos como uma neurose de angústia e, a neurose de um adulto, 

ele chama de uma neurose infantil. Poderemos observar como o psicanalista trata do tema do 

infantil em quase todas as suas obras e, frequentemente, enfatiza que o sintoma apresentado por 

pacientes neuróticos adultos sempre traz em sua constituição conteúdo de natureza infantil.  
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Tomaremos alguns trechos do caso clínico Uma Neurose Infantil como fio condutor que ilustrará 

o conceito de infantil na obra freudiana. Freud (1918/2006) chama a atenção, nesse caso clínico, 

para a influência que pôde perceber do infantil na vida de uma pessoa adulta. O próprio Freud 

lança mão de elementos de sua vida como exemplos do que ele estava construindo teoricamente.  

Para comprovar suas teorias, Freud não se importava em utilizar exemplos de sua vida 

cotidiana, principalmente em sua obra A Interpretação de Sonhos. Mesmo se manifestando 

avesso à biografia de sua vida, ele nos apresenta sonhos e depoimentos seus para ilustrar sua 

teoria dos sonhos. Esses relatos retratam muitos fatos de sua vida e são considerados por muitos 

biógrafos como sua autobiografia. Quando Freud fala do período da infância, não é diferente. O 

fundador da Psicanálise descreveu em pormenores atitudes e fantasias infantis que vivenciara. Na 

biografia de Freud publicada por Ernest Jones (1953/1970), Vida e obra de Sigmund Freud, 

encontram-se retratados fatos de sua vida e de seus filhos quando crianças. Tais fatos remetem a 

pontos importantes da obra psicanalítica sobre a sexualidade infantil, Complexo de Édipo, 

fantasias da criança, em relação a irmãos mais novos, entre outras.  

Mannoni (1994), em Freud: uma biografia ilustrada, assevera sobre a aversão de Freud a 

biógrafos com a passagem em que o psicanalista conscientemente destruiu documentos pessoais 

importantes como cartas e diários para dificultar o trabalho desses profissionais que, segundo ele, 

só se comprometiam com a mentira, dissimulação e bajulação para velar uma incompreensão. 

Para Freud, a verdade biográfica era inacessível, pois a verdade quando atingida não poderia ser 

declarada. Além do mais, ele não via possibilidade na sua biografia sem relacioná-la à 

Psicanálise. Em suas cartas a Fliess, deixa entrever sua autoanálise sem se preocupar com seus 

biógrafos e relata uma recordação que lhe manifesta aos 41 anos sobre o ciúme e sentimentos 

ambíguos que alimentara por ocasião do nascimento de seu irmão mais novo e como sentira 

remorso no falecimento desse irmão alguns anos mais tarde.  

Alguns atributos da infância permanecem no sujeito adulto. Em Totem e tabu, Freud 

(1913/2006) confirma que pacientes neuróticos apresentam o infantil como característica de sua 

vida mental. Ele afirma que o primeiro objeto de amor da criança é resultado de um amor 

incestuoso pela mãe e pela irmã. E reitera que ao crescer, no entanto, a pessoa se liberta desse 

amor incestuoso. Os neuróticos, como Freud (1913/2006) evidencia apresentam um grau de 

infantilismo psíquico que resulta de fixações incestuosas da libido que continuam ou recomeçam 

a representar papel primordial em sua vida mental inconsciente. Ele destaca a influência exercida 

pelas impressões da infância, principalmente, as que não são recordadas e as primeiras atividades 
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da criança como componentes das primeiras atividades de suas disposições pulsionais inatas ou 

constitucionais. Além disso, o autor afirma que as formações mentais infantis permanecem no 

indivíduo adulto. Desejos, impulsos pulsionais, modalidades de reação e atitudes da infância 

acham-se ainda na maturidade e podem mais uma vez surgir. O passado mental não é absorvido 

pelos seus derivados, e sim persiste juntamente com o que se originou dele. As formações 

mentais da infância não são destruídas, mas se sobrepõem. Um bom exemplo disso são os 

caracteres da infância revividos nos sonhos e que reduzem toda vida mental a um nível infantil.  

Freud (1913/2006) garante que o arcaísmo psíquico é o retorno ao infantilismo psíquico 

que ocorre nas neuroses e psicoses. Ele garante também que a intensidade de resíduos da infância 

que podem ser encontrados na mente mostra o grau de disposição para a doença a qual pode ser 

percebida como uma inibição do desenvolvimento. Em História do Movimento Psicanalítico, 

Freud (1914/2006), ao referir-se ao trabalho de regressão na análise, ressalta a tendência do 

paciente de retroceder através das associações às experiências mais antigas. Essas lembranças 

inicialmente aparentavam levar à puberdade, mas alguns pontos obscuros faziam o paciente 

retroceder à infância. Os elementos infantis não apresentam necessariamente um conteúdo 

patogênico, mas podem exercer influência sobre um conteúdo que agora é patogênico.  

Ao tomar o caso de um homem adulto neurótico podemos observar aspectos do infantil. Em 

Uma Neurose Infantil que relata o caso clínico do “homem dos lobos” publicado por Freud 

(1918/2006) nos é apresentada a análise de um jovem que chega a Freud após ter sua saúde 

abalada aos 18 anos por uma gonorréia infecciosa. O jovem, que até então tivera uma vida mais 

ou menos normal, quando criança, mais especificamente antes da idade de quatro anos, 

apresentara um grave distúrbio neurótico na forma de uma histeria de angústia, uma fobia animal, 

e posteriormente, até os dez anos perdurou uma neurose obsessiva de cunho religioso. O caso 

desse jovem não foi descrito detalhadamente por Freud (1918/2006), porque além deste 

considerar inconveniente, também era um pedido do próprio paciente. O jovem já havia feito 

tentativas de se tratar com outros profissionais, entre eles Ziehen de Berlim e Kraepelin de 

Munique quando iniciara seu tratamento com Freud. O rapaz, que ficou conhecido na literatura 

psicanalítica como o homem dos lobos, chega ao psicanalista diagnosticado com uma insanidade 

maníaco-depressiva, diagnóstico do qual Freud discorda, já que durante todo o processo 

psicanalítico o jovem não manifestou mudanças de ânimo desproporcionais. Ademais, esse 

diagnóstico de insanidade maníaco depressiva é caracterizado por interrupções nas atividades e 

interesses do indíviduo causadas por repetidos ataques de graves depressões.  
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O autor justifica a publicação desse caso clínico como uma oportuidade de averiguar o que 

se passa no período da infância. Para isso, parte da linguagem e das associações que segundo ele, 

o adulto é capaz de apresentar, mesmo que de forma desordenada a princípio. Pois até então, para 

Freud, a análise de crianças enfrentaria como uma dificuldade, a incapacidade destas em associar 

livremente, regra fundamental da psicanálise. Outra recomendação que encontramos nesse caso, 

feita pelo psicanalista, trata do longo tempo que leva uma análise que deve contar com a 

atemporalidade do inconsciente. Para tanto, a análise deve ocorrer tão atemporalmente quanto o 

inconsciente para que possa retroceder por meio das associações a lembranças referentes a 

períodos anteriores importantes. (FREUD, 1918/2006) 

As características singulares apresentadas pelas lembranças, devem-se às lembranças 

encobridoras. Em seu texto, Lembranças Encobridoras, Freud (1899/2006) já sustentava que há 

uma dificuldade de recordar essas lembranças de uma forma ordenada, pela maneira como elas se 

organizam na memória do sujeito. Lembranças, com uma carga emotiva grande não são 

rememoradas. Com uma carga emotiva aparentemente irrelevante, são recordadas. As 

experiências vividas nos primeiros anos da vida deixam marcas que não poderiam ser erradicadas 

do psíquico, apesar de poucas recordações serem preservadas desse período. Porém, apenas a 

partir do sexto ou sétimo ano que a vida poderia ser recordada numa cadeia coerente de eventos. 

Isso ocorre porque a relação entre o conteúdo psíquico das neuroses e a vida infantil para o autor 

está intimamente relacionada entre a amnésia chamada de normal e a patológica que ocorrem nos 

primeiros anos de vida. Além do mais, o psicanalista destaca a grande importância das 

impressões classificadas como patogênicas ocorridas no período da infância.   

Algumas lembranças de uma idade muito precoce podem ficar presentes na vida da criança 

um pouco mais velha e provocar alterações em seu comportamento, ainda na infância. Em Uma 

Neurose Infantil, Freud (1918/2006) contextualiza o círculo de convivência do “homem dos 

lobos”, período em que é feita alusão à primeira mudança brusca de comportamento do menino. 

De acordo com Freud (1918/2006), a criança vivia com os pais, a irmã mais velha, uma 

governanta inglesa e uma babá. Algumas reminiscências de sua infância datam de uma idade 

muito precoce. Outras foram contadas pelos parentes e uma, que se referia a uma mudança de 

comportamento do menino, se repetia sempre e segundo seus pais ocorreu bruscamente. Seu 

comportamento, que antes era calmo e tranquilo, tornou-se inquieto, irritável e violento. Esse 

comportamento foi explicado pela avó do menino que presenciara uma cena em que a governanta 

brigava com a babá por quem o menino nutria um grande afeto e também estava presente quando 
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o fato ocorrera. Posteriormente, o comportamento se mantinha, porque, esse período ficou vivo 

na memória da criança.  

Alguns sintomas manifestam-se ainda na infância como resultado de conflitos vivenciados 

pela criança e podem estar ligados a atos e fantasias ou associações produzidos por ela. Esses 

atos, todavia, podem não determinar a conduta ou caráter do adulto. De acordo com o que nos 

relata Freud (1918/2006), na infância, o jovem apresentava medo ante a figura de um lobo e 

praticava atos de crueldade com alguns animais. Além disso, apresentava uma atitude religiosa 

contraditória, pois ao mesmo tempo em que entoava orações, sinais-da-cruz e beijava as imagens 

de santos que tinha em seu quarto, alimentava pensamentos que dizia inspirados pelo demônio, 

em que tratava a Deus como deus-suíno e deus-merda. Após a fase em que maltratava os animais, 

desenvolve um comportamento obsessivo de respirar e soltar o ar sempre que via mendigos, 

aleijados ou gente muito velha. Os atos obsessivos de respirar e soltar o ar eram seguidos pelo 

pensamento de que ao praticar esse ritual ele evitaria ficar como essas pessoas. A criança, que 

antes mantinha uma relação carinhosa com o pai, passou a apresentar uma atitude repulsiva em 

relação ao seu progenitor, o que mais tarde o jovem atribui à predileção pela irmã apresentada 

pelo pai, o que fazia com que ele se sentisse desprezado. Esses comportamentos infantis não nos 

surpreendem, já que Freud prevê que enquanto criança, esses sentimentos e atos podem se 

manifestar e, posteriormente, em sua vida adulta o indivíduo pode converter esses sentimentos 

em uma natureza oposta (FREUD, 1918/2006). Ao comentar sobre a impossibilidade da 

„erradicação do mal‟, em Reflexões para o tempo de Guerra e Morte, Freud (1915/2006d) afirma 

que a essência da natureza humana implica em impulsos pulsionais elementares que levam à 

satisfação de certas necessidades primevas. Esses impulsos não trazem, em sua definição, valores 

de bem e mal, mas as atitudes provenientes deles podem receber esses conceitos de valor 

dependendo do impacto que eles provocam diante das necessidades e exigências da comunidade 

humana.  

Os sentimentos de egoísmo e crueldade são de natureza primitiva. E esses impulsos estão 

presentes no indivíduo na forma de pares de opostos, como ambivalência de sentimentos. Os 

impulsos de egoísmo e crueldade, antes de se tornarem ativos na pessoa adulta, podem ser 

inibidos, desviados para outras finalidades ou ter seus objetos alterados ou mesclados. Como 

resultado desse processo, tem-se a impressão enganosa de que essas pulsões converteram-se em 

seu oposto como o altruísmo e a piedade. Porém, podem se manifestar com a ambivalência de 

sentimento, tendo apenas uma pessoa como objeto desse sentimento ambivalente. O caráter de 
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uma pessoa forma-se apenas quando esses destinos são superados. Freud (1915/2006d) estabelece 

que a classificação como „bom‟ ou „mau‟ caráter é inadequado, já que não se pode definir o 

indivíduo como inteiramente „bom‟ ou „mau‟. Ele pode se apresentar como „bom‟ para 

determinadas situações e „mau‟ para outras. Segundo o autor, a condição para que o adulto tenha 

uma inclinação no sentido „bom‟, é que crianças manifestam na primeira infância impulsos, 

indiscutivelmente, „maus‟. Freud, cita como exemplo, crianças acentuadamente egoístas que se 

tornaram os adultos mais abnegados e prestimosos da comunidade e crianças que cometiam atos 

sádicos com animais, como podemos notar no comportamento do “homem dos lobos” e se 

tornaram os maiores defensores dos animais quando adultos. Essa manifestação em opostos dá-se 

devido à interferência do erotismo, que podemos entender como a necessidade humana de amor, 

que faz com que uma pulsão interna e outra externa atuem na mesma direção transformando as 

pulsões de egoismo e crueldade em componentes sociais. Em relação a experiências sexuais, 

Freud aponta para possíveis desvios imaginários que podem surgir no psíquico da criança se 

constituindo uma distinção entre o que ocorreu de fato e o que foi construído pelo imaginário. 

Fantasias e experiências sexuais manifestadas pela criança que impliquem em conflito, 

podem estar na origem da constituição neurótica. Freud (1918/2006), em Uma Neurose Infantil, 

informa que ao longo das sessões, o jovem “homem dos lobos” contava, algumas vezes de forma 

desordenada, sonhos e experiências de sua infância referentes à idade de três anos a três anos e 

meio. Nos sonhos repetiam-se cenas de sedução e repúdio contra a irmã.  Ele vivenciara 

experiências em que sua irmã tocava em seus genitais e, em outros momentos, o provocava com 

histórias monstruosas para assustá-lo. Assim, um retorno ao momento provocador da emoção 

aflitiva fez-se necessário. Em A Hereditariedade e a Etiologia das Neuroses, Freud (1896/2006a) 

afirma que quando essa emoção aflitiva deve-se a conteúdo sexual, apresenta duas características 

essenciais. Uma delas é o aliciamento sexual através do abuso sexual cometido por outra pessoa. 

Outra característica é que esse evento deve acontecer na infância até a idade de oito ou dez anos, 

antes que ela alcance a maturidade sexual. Essa seria a etiologia específica da neurose tanto 

histérica quanto obsessiva, uma experiência sexual passiva antes da puberdade. No mesmo ano, 

Freud (1896/2006b), em Observações adicionais sobre as neuropsicoses de defesa, ressalta que 

para que essa emoção aflitiva se manifeste basta que uma fantasia seja construída pela criança, 

sem que o abuso sexual, por outrem, tenha se dado necessariamente.  

Outra marca do infantil pode ser observada na rivalidade entre irmãos que tem seu início na 

infância, pode conservar a rivalidade na vida adulta entre os irmãos ou ser convertida em seu 
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contrário. Podemos constatar a rivalidade presente na vida do jovem “homem dos lobos” com sua 

irmã. Em Uma Neurose Infantil, Freud (1918/2006) contextualiza essa relação. A irmã desse 

jovem, que era mais velha que ele dois anos, ao longo de sua história apresentava um nível 

intelectual superior ao do irmão, que se encontrava afligido por uma neurose. A relação dos dois 

era competitiva diante do amor e atenção dos pais. Quando o jovem encontrava-se com a idade de 

quatorze anos, entretanto, a relação de convivência entre os dois tornou-se mais harmoniosa. O 

caso da irmã mais velha tem um desfecho trágico, sendo relevante, retomá-la aqui.  A jovem, que 

enquanto criança era intratável e comportava-se como um menino, alguns anos depois mostrou-se 

brilhante intelectualmente, portadora de agudas e realistas faculdades mentais. Tinha interesse 

mais acentuado pelos assuntos das ciências naturais, mas também, produzia textos criativos tidos 

em alta consideração pelo pai.  A partir dos vinte anos, porém, passou a manifestar um 

comportamento deprimido e se afastou da convivência social. Até que fez duas viagens, a 

primeira, em companhia de uma amiga, mas retornou com o comportamento alterado. Na 

segunda viagem, foi só e matou-se. Apresentava um distúrbio de esquizôfrenia que algumas 

pessoas de sua família já haviam manifestado. A reação imediata do jovem diante da perda da 

irmã não apresentava tristeza. Mais tarde, porém, em uma oportunidade quando viajou para a 

redondeza da cidade em que a irmã morrera, esteve no túmulo de um poeta que ele admirava e 

chorou. A produção intelectual da irmã fora comparada pelo pai com a desse poeta. 

Indiretamente, o jovem chorou a morte da irmã. 

A relação entre irmãos na infância pode ser marcada por rivalidades, ciúme e hostilidades e, 

na vida adulta, esses sentimentes podem se dispersar, tornando essa relação amigável. Esses 

sentimentos, entretanto, podem ser revividos através de mecanismos inconscientes. Devido a essa 

constante transformação, a criança não pode ser responsabilizada perante as leis e a moral. No 

texto A Interpretação de Sonhos, Freud (1900/2006) comenta sobre característica de sentimentos 

intensos, manifestados pelas crianças bem como esclarece os comportamentos entre irmãos. 

Freud (1900/2006) afirma que algumas características são marcantes no caráter da criança, como 

o egoísmo e comportamentos intensos e impiedosos para satisfazer suas necessidades 

principalmente com pessoas próximas, como irmãos ou pessoas que ofereçam algum tipo de 

rivalidade. A relação de rivalidade é óbvia apesar da relação fraterna ser pré-concebida como 

amorosa. Alguns irmãos passam a se dar bem quando adultos, mesmo que tenham vivenciado 

uma relação de inimizade. E alguns irmãos conservam essas desavenças mesmo quando adultos, 

produto de uma desunião surgida na infância ou que sempre existiu. Por tudo isso, Freud 
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(1900/2006) considera que um caráter bom de uma criança não é o que esperamos encontrar num 

adulto. A criança não é considerada “má”, mas sob o julgamento do adulto, ela é responsável pelo 

que faz. Sob o julgamento das leis é diferente, a criança não pode ser responsabilizada pelos seus 

atos e Freud considera bom que seja assim, já que ela vai adquirir comportamentos altruístas e 

morais logo que finalize o período da infância.  

Nos neuróticos, os aspectos infantis podem retornar em sua essência primária. Na estrutura 

neurótica histérica pode ocorrer um retorno das características que estavam presentes na infância 

em forma de um caráter primário, mesmo após a sobreposição do caráter secundário, sobre o 

caráter primário. Na neurose obsessiva, porém uma supermoralidade impõe-se quando sinais do 

caráter primário se manifestam. Mezan (1991), ao retomar Freud, afirma que o processo primário 

e processo secundário são formas distintas da atividade do aparelho psíquico. O processo 

primário caracteriza-se como um fluxo de energia investido livremente em direção a imagens 

mnêmicas, processo que não apresenta outro destin, que não seja da frustração. Isso porque a 

representação de um objeto gratificante por meio do investimento na imagem não leva ao prazer 

esperado associado à experiência de satisfação correspondente. Caso o objetivo seja 

desagradável, a experiência desagradável dá-se quando são associados às imagens do objeto e 

uma experiência de dor. O processo secundário ocorre quando o indivíduo é capaz de inibir o 

investimento do fluxo de energia na direção das imagens mnêmicas, evitando que se torne 

conteúdo manifesto e provoque o efeito do desprazer. Alguns exemplos de expressões de crianças 

diante da insatisfação pela chegada de outra criança em sua família são expostos em seguida 

como manifestação do caráter primário, como uma menininha que na chegada de seu irmãozinho 

dissera: “A cegonha pode levar embora de novo!”. Um menininho diante de elogios recebidos 

pela sua pequena irmã dizia: “Muito facota, muito facota!” e em algumas ocasiões ressaltava que 

ela não tinha dentes. (FREUD, 1900 /2006, p. 278)  

Assim, quando pensamos nas insatisfações provenientes das frustrações ou mecanismos e 

traços de determinada estrutura, não há como não falarmos das insatisfações provenientes da 

perda, frustração ou morte, efeitos, à posteriori, do Complexo de Castração. A fantasia da 

castração pode ser motivada por vivências sexuais precoces. Retornando ao caso do “homem dos 

lobos”, em Uma Neurose Infantil, Freud (1918/2006) informa que por volta de seus cinco anos, 

segundo o relato do paciente, ele começa apresentar comportamentos exibicionistas, em que 

mostrava o pênis para a babá, a qual reagia ameaçando-o de deixá-lo sem seu membro. A 

princípio, ele não dá atenção a essa ameaça, mesmo ao presenciar meninas da idade urinando, ele 
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ainda não se incomoda com a ausência do pênis. Posteriormente, porém, ao presenciar sua babá 

desnuda, ele passa a se preocupar com a perda de seu pênis. Uma história de lobo vem a 

adicionar a essa angústia de castração. Nessa história, o lobo pesca no gelo com sua própria 

cauda. A cauda congela e se parte. Em outra ocasião, seu pai mata uma cobra e a faz em pedaços 

com uma vara.   

Segundo Roudinesco & Plon (1998), no Dicionário de Psicanálise, o termo castração é 

derivado do latim castratio e tem sua origem no final do século XIV como designação para o 

processo de extração das glândulas genitais de um homem ou de um animal para impedir que se 

reproduzam. De acordo com esses autores, Complexo de Castração em Freud denomina o 

sentimento inconsciente de ameaça após a constatação da distinção anatômica entre os sexos.  

Freud (1905/2006a), em Três Ensaios sobre a Teoria da sexualidade, discute que os efeitos 

da castração literal, com a extração dos órgãos e glândulas sexuais não eliminam a libido e a 

potência do indivíduo, que se tornou estéril. O autor cogita a possibilidade de supressão dos 

caracteres sexuais quando a castração dá-se em idade precoce, antes da puberdade, embora, para 

tanto, seja necessário que ocorra o desenvolvimento de uma inibição vinculada a essa perda. Em 

História do Movimetno Psicanalítico, Freud (1914/2006) acentua que crianças de ambos os sexos 

apresentam uma depreciação do sexto feminino e que partem da suposição de que ambos os sexos 

possuem o mesmo órgão genital (o masculino). Suas pesquisas sexuais, entretanto, não se iniciam 

com o problema da distinção entre os sexos e tampouco estão envolvidas com o problema da 

depreciação social das mulheres. Para Freud (1914/2006), em nota retificadora nesse mesmo 

texto, não haveria qualquer neurose na qual o Complexo de Castração não fosse encontrado. Nos 

meninos, a angústia em relação à perda de seu pênis e, na menina, a inveja do pênis produzida 

como resultado associativo com a coerção inicial da atividade sexual.  

De acordo com Freud (1938/2006), em Esboço de Psicanálise, durante a fase fálica, a 

sexualidade vivenciada pela criança através das zonas erógenas caminha para sua dissolução. 

Meninos e meninas apresentam caminhos diferentes os quais partem de pontos comuns para 

alcançar as respostas para as curiosidades sexuais. E é quando a atividade intelectual tanto do 

menino quanto da menina está voltada para as descobertas e pesquisas sexuais, que se dá a 

constatação da existência do pênis. A partir dessa constatação da criança, temos constituída a fase 

fálica. Mais adiante, entretanto, quando o menino e a menina tornam-se cientes da falta do pênis 

na genitália feminina do adulto instauram-se processos distintos para um e para outro. Segundo 

Freud (1938/2006), o menino sai da fase edipiana quando sente o efeito da ameaça de castração 
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atrelada à percepção do sexo feminino com a ausência do pênis. A ameaça é sentida quando a 

criança manipula o pênis e alimenta fantasias em relação à mãe. No menino, esse evento declina 

no período edípico e dá início à latência. A menina, após tentar comportar-se como os meninos, 

constata sua falta de pênis, a pequenez do clitóris, apresenta marcas em seu caráter que parte do 

desapontamento em rivalidade e rejeita a vida sexual.  

Em Análise Terminável e Interminável, Freud (1937/2006) afirma que, na análise, o tema 

da castração manifesta-se ligado à distinção entre os sexos. O homem e a mulher apresentam 

meios distintos de expressar o conteúdo presente na castração. Na mulher, o desafio da análise 

dá-se por meio da superação da inveja do pênis, que corresponde ao investimento com o objetivo 

de possuir um pênis. Esse desejo, quando apaziguado, cede lugar à construção da feminilidade e 

ao desejo de um bebê e de um marido. No homem, percebe-se um esforço em manter uma atitude 

ativa e masculina, frente a outro homem.  

Para Roudinesco & Plon (1998), o Complexo de Castração é composto por duas 

representações psíquicas, uma referente à não aceitação inicial da diferença entre os sexos e a 

outra que se dá por meio da rememoração ou atualização da ameaça de castração, que toma os 

genitores do mesmo sexo como veículos da castração.  

Além disso, ao fazermos referência ao exibicionismo apresentado pelo “homem dos lobos” 

em sua infância relacionado ao conceito do infantil, nos remetemos à introdução que Freud 

(1905/2006b) faz do conceito desmut, apresentado pelo adulto que pode ser assinalado como uma 

marca do exibicionismo infantil. Em Os chistes e sua relação com o inconsciente, como vimos, 

anteriormente neste capítulo, partindo da observação da inclinação em crianças do desnudamento, 

Freud (1905/2006b) nos faz crer que o exibicionismo pode aparecer como um desvio usual dessa 

inclinação ao excrementicial após o recalque. O neurótico inclui o excrementicial no sentido 

infantil quando pouco se distingue o que é sexual do que é excrementício, como na teoria sexual 

da cloaca. O smut funciona como um desnudamento das pessoas em que é verbalizado, por meio 

de palavras obscenas, o que se está imaginando. Aqui, o olhar substitui o tocar, tendo em vista, a 

ideia de libido ativa e passiva, masculina e feminina a qual denominamos de visual e táctil. Freud 

utiliza o termo smut com o sentido de verbalizações que fazem referência a fatos e relações 

sexuais. O smut, para Freud, ocorre quando o interlocutor sente-se excitado sexualmente por uma 

pessoa em particular e tenta comunicá-la sobre a sua excitação, no intento de também excitá-la. O 

smut é comum em conversas masculinas, mas quando dirigido a uma mulher, pode provocar 

embaraço ou vergonha, efeito inverso ao esperado pelo interlocutor. Esse embaraço ou vergonha 
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pode surgir como uma reação à excitação e uma forma de aceitação por uma linha transversa. O 

smut tem como material sexual o que é peculiar a cada sexo, como o que é comum a ambos 

quanto ao sentimento de vergonha e ao excrementício no sentido mais amplo. O ato praticado 

pelo homem, que tem como referência o smut, é um tipo de galanteio de fundo sexual produzido 

para o objeto de interesse sexual. Isso, em algumas situações pode não ser bem recebido, 

entretanto, de acordo com Freud, a aversão acentuada apresentada pela mulher ou outro a quem 

se dirige o smut pode representar, na verdade, interesse por parte deste.  

O sentimento de culpa pode ser considerado outra característica infantil que nos é 

apresentada pelo neurótico que podemos averiguar. Um neurótico, sob acusação, tem a atitude 

como a de uma criança. Um neurótico inocente pode reagir como culpado devido a um 

sentimento de culpa que já existe nele, como nos assevera Freud (1906/2006), em A Psicanálise e 

a Determinação dos fatos nos Processos Jurídicos. Essa afirmação justifica-se a partir do que 

Freud (1906/2006) afirma sobre o comportamento das crianças em relação ao sentimento de 

culpa. Uma criança também pode apresentar um comportamento incoerente com o ato em que 

está sendo considerado culpado. Mesmo inocente, a criança pode chorar como se fosse culpada, 

talvez, revelando um sentimento de culpa proveniente de outra falta. Em momentos como esse, 

verificamos o infantil presente no comportamento dos adultos, que se manifesta em ações que são 

realizadas inconscientemente. Os sonhos apresentam-se como um conteúdo infantil que pode se 

manifestar, além das ações que aparece nas recordações do adulto. Um exemplo disso, podemos 

encontrar no sonho que aconteceu na infância do “homem dos lobos” que retorna em sua análise 

com riqueza de detalhes. Em Uma Neurose Infantil, Freud (1918/2006) interpreta esse sonho e a 

narrativa dessa interpretação pode ser considerada como o auge desse caso clínico, que fora 

inspirado num conto de fadas e na figura de um lobo frequentemente apresentada por sua irmã 

com o objetivo de assustá-lo. O sonho ocorrera numa noite de inverno.  

No sonho, o menino via-se deitado em sua cama quando a janela abriu-se e revelaram-se 

sentados em uma árvore seis ou sete lobos brancos. Os lobos se pareciam com raposas ou cães 

pastores com orelhas empinadas e caudas longas. O menino fica assustado com a possibilidade de 

ser comido pelos lobos e acorda. A interpretação remeteu a uma história contada pelo avô e, a 

alguns contos de fadas, como Chapeuzinho Vermelho e Os Sete Cabritinhos. A história que o avô 

contava, envolvia um alfaiate que tem a janela invadida por um lobo. Esse alfaiate agarra o lobo 

cinzento pela cauda, e ele fica sem cauda. Em outro momento, o alfaiate encontra uma alcateia e 

foge para cima de uma árvore. O número de sete ou seis é explicado pela história dos cabritinhos, 
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uma vez que nessa história, seis dos sete cabritinhos são devorados pelo lobo. O branco dos lobos 

é explicado pelo trecho do conto sobre os sete cabritinhos em que o lobo deixa suas patas brancas 

para enganar os filhotes. A história do Chapeuzinho Vermelho explica o encontro com o lobo na 

floresta e, mais tarde, o mesmo encontra-se vestido com o barrete da vovozinha e deitado em sua 

cama. Uma brincadeira do pai que costumava ameaçar engolí-lo, explica parte do sonho. A outra 

parte da construção desse sonho envolve uma reminiscência do jovem de uma ocorrência real da 

mais tenra infância. Os elementos dessa reminiscência que se apresentam de forma condensada, 

relacionavam-se com o olhar, a imobilidade, problemas sexuais, castração, o pai e algo terrível. O 

rapaz vai associando, em sua análise e desmembrando as condensações. A árvore refere-se a uma 

árvore de Natal, pois o sonho aconteceu próximo a esta data. A criança ganhara presentes duplos, 

porque, além de ser Natal, também, era seu aniversário. Os presentes seriam pendurados na 

árvore, isso explica os lobos em cima da árvore. Partindo de novos elementos apresentados pelo 

jovem, Freud conclui que o sonho possui componentes que remetem a uma cena de cópula dos 

pais na posição por trás. Tal cena fora presenciada pelo rapaz quando ele tinha um ano e meio. 

Essa construção aponta dados que explicam a manifestação da doença do jovem, posteriormente, 

em que predominava um temor do pai, que passa a dominar sua vida. Para Freud, a impressão 

que a criança tem da cópula sexual, é que se trata de um ato de violência do homem em relação à 

mulher e no caso do jovem em questão, ele pôde observar uma expressão de prazer no rosto da 

mãe que o confunde.  

Ao apresentar sua inferência na interpretação, Freud (1918/2006) chama a atenção para 

uma possível dificuldade que o leitor possa encontrar em aceitar a interpretação do sonho do 

“homem dos lobos”, tomando uma possível cena, presenciada pelo rapaz em tão tenra infância. 

No decorrer da exposição interpretativa, Freud vai esclarecendo que certos símbolos foram 

aparecendo representados nas associações durante as sessões do rapaz para ajudá-lo a encontrar o 

caminho da interpretação. Assim, os símbolos também se mostram como um importante caminho 

na interpretação de sonhos, como foi demonstrado por Freud em sua obra sobre os sonhos, 

publicada em 1900.  

Algumas imagens mnêmicas apresentam-se como deslocadas no tempo e no espaço, falsas 

e incompletas. Devido a isso, fragmentos de lembranças infantis, quando recordados, podem se 

manifestar de modo ininteligível ou menos compreensível como constatamos em Psicopatologia 

da Vida Cotidiana, texto de Freud, publicado em 1901/2006. Segundo o autor, a causa dessa 

desordem são as forças poderosas posteriores que modelam a capacidade de rememorar vivências 
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infantis e que, além disso, são responsáveis pela alienação do sujeito frente à compreensão dos 

anos de infância. O caráter infantil das recordações nos adultos é ratificado no texto de 

1901/2006 por Freud, depois de afirmar em Interpretação dos Sonhos (1900/2006) que as 

recordações infantis costumam aparecer aos adultos em forma de imagens e, algumas vezes, esses 

adultos podem ver a si mesmos como crianças, com contornos e roupas infantis. As primeiras 

lembranças da infância não apresentam o traço mnêmico verdadeiro, pois uma elaboração 

posterior fora provocada por diversas forças psíquicas.  

Uma ilustração relevante das resistências encontradas na organização das reminiscências 

pode se conferida no caso da jovem Dora, publicado em 1905, em Fragmentos da Análise de um 

Caso de Histeria (1905/2006c). Nesse caso, o pai da moça considera ao procurar Freud, que “o 

comportamento insuportável de Dora” devia-se à doença da mãe que a levava a se comportar de 

maneira apática, provocando o desinteresse de Dora pela vida doméstica. O sintoma de tussis 

nervosa de Dora que se apresentava como uma das principais queixas já havia ocorrido em sua 

infância, na idade aproximada de oito anos. Portanto, deve–se retroceder à infância do paciente 

para averiguar influências ou impressões que tivessem produzido efeito igual ao do trauma.  

Dora, quando a menina, como Freud (1905/2006c) pôde averiguar, apresentava uma 

dedicação incondicional ao pai, inspirada em sentimentos edípicos. Os sentimentos edípicos das 

crianças por um dos pais podem ser definidos como uma atração sexual da criança, 

constitucionalmente, destinada à neurose. Essas crianças apresentam amadurecimento precoce e 

são famintas de amor. Esse amadurecimento precoce é explicado por certas influências que levam 

a uma fixação desse impulso amoroso primitivo, que pode se transformar em algo próximo a uma 

inclinação sexual, tendo a libido a seu dispor e que dá-se na infância ou no início da puberdade. 

Dora, entretanto, apresentava dificuldades em vencer a amnésia infantil, apresentando poucas 

recordações do período da infância e apenas repetia o mesmo conteúdo infantil incompleto. Mas, 

ao se desviar para outro conteúdo, a paciente teve um sonho que permitiu recordar e compreender 

detalhes sobre a tenra infância e a solução do conflito no momento estava mais em evidência. A 

partir desse sonho, puderam ser constatadas duas bases ligadas a duas causas. Uma das causas é a 

atual e a outra está próxima a uma experiência infantil ligada a um desejo que cria o sonho e que 

pretende transformar essa experiência em realidade tentando corrigir o presente segundo a 

infância.  

Essas vivências da vida anímica infantil relacionadas aos pais foram representadas por 

Freud por meio de mitos, lendas, obras literárias e referências a padrões culturais. Em 
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Interpretação dos Sonhos, Freud (1900/2006) reitera que os padrões culturais exigem uma 

relação devida entre pais e filhos como averiguamos na realidade. Além disso, quando tomamos 

o quinto entre os Dez Mandamentos, que recomenda “Honrar Pai e Mãe”, nos leva a concluir que 

a devoção filial, com frequência cede a outros interesses. Por outro lado, o poder despótico dos 

pais é reafirmado na conhecida lenda de Cronos, que devorou seus filhos, ou como o javali 

devora suas crias. Por conseguinte, Zeus castra o pai e toma o poder tornando-se rei. Segundo as 

lendas, quanto maior e irrestrito é o poder do pai, maior a ansiedade do filho por sua 

independência. Já nas meninas, a mãe controla a filha quando a percebe crescida e ansiosa por 

liberdade sexual. Ao mesmo tempo, a mãe constata que se finda o seu tempo de satisfação sexual. 

Esses sentimentos primitivos podem retornar na forma de sonhos ou sentimentos de culpa. Os 

sonhos que remetem a esses sentimentos são os sonhos típicos que apresentam como conteúdo a 

morte de um dos genitores, preferencialmente, do genitor de mesmo sexo. Com a análise dos 

neuróticos, aprendemos que desde a tenra idade, são alimentados desejos sexuais. A mãe é o 

primeiro objeto de amor do menino, e o amor com que a menina se aferra à figura de seu pai 

almeja até mesmo substituir a mãe. Para ratificar sua tese, Freud cita o mito do Rei Édipo e a 

tragédia de Sófocles que traz o seu nome. Posteriormente, Freud toma a tragédia de 

Shakeaspeare, Hamlet, como exemplo para demonstrar como os sentimentos edípicos ficam 

recalcados em uma neurose e se fazem conhecidos através de suas consequências inibidoras. Um 

traço duradouro deixado por impressões adquiridas por volta do primeiro ou segundo ano de vida 

da criança pode constituir o primeiro e mais profundo fundamento dos sintomas histéricos, 

mesmo distorcidos e exagerados em muitos aspectos da memória.  

Há uma estreita relação na investigação sobre a sexualidade humana entre o infantil na vida 

adulta e as lembranças manifestas sobre a infância do adulto. Constatamos a presença da vida 

anímica infantil que se manifesta nos sonhos, também na vida sexual dos adultos, como podemos 

comprovar em suas análises. Além disso, a sexualidade infantil passa a ser investigada por Freud 

a partir da análise do adulto. Tais afirmações foram posteriormente confirmadas através da 

análise de alguns casos de adoecimento neurótico na tenra infância. Na Análise de uma Fobia 

num Menino de Cinco Anos, por exemplo, elementos novos foram acrescentados como o fato de 

que o simbolismo e a representação do sexual dão-se por meio de objetos e relações não sexuais. 

As vivências sexuais, da primeira infância exercem papel preponderante como causa da neurose 

histérica. Em Minhas Teses sobre o papel da Sexualidade na Etiologia das Neuroses 

(1906/2006), essas vivências sexuais foram descritas por Freud (1906/2006) como 
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insignificantes. Se forem tomadas sozinhas, porém, quando consideramos a histeria, como a 

expressão de um comportamento particular da função sexual do indivíduo, constatamos como as 

percepções infantis são importantes.  

A atividade sexual infantil, seja espontânea ou provocada, prescreve o rumo a ser tomado 

pela vida sexual posterior após a maturidade. Há uma interposição das fantasias (ficções 

mnêmicas) produzidas na puberdade constituídas a partir das lembranças infantis e que foram 

transformadas em sintomas. Apenas a partir das fantasias histéricas é que se pode compreender o 

vínculo da neurose e a vida do enfermo. Assim, podemos afirmar que uma das causas da neurose 

ocorre pelo “infantilismo da sexualidade”. Como já comentamos neste capítulo, tomando como 

certa a disposição sexual constitucional da criança como “perversa polimorfa”, Freud considera 

que o comportamento normal da função sexual brota dessa disposição mediante o recalcamento 

de alguns componentes. Recordemos que podemos entender como “sexualidade perverso-

polimorfa” o período em que a criança ainda não sofreu influência dos diques anímicos contra os 

excessos sexuais, ou estes estando em construção como a vergonha, a repulsa e a moral, mostra-

se disposta ou apta às transgressões. (FREUD, 1906/2006) 

A escolha objetal dos perversos também pode ser percebida na infància, por causa da 

sexualidade perverso-polimorfa presente na vida da criança. Em Três Ensaios sobre a Teoria da 

Sexualidade, Freud (1905/2006a) destaca que a origem da escolha objetal perversa que se elabora 

durante a vida do sujeito, não se dá de forma inata. Algumas escolhas objetais, no fetiche dos 

perversos, podem ter sua origem em momentos da infância, como a escolha do pé como objeto 

fetiche que pode referir-se ao lugar do pênis na genitália feminina num movimento de denegação 

da ausência de pênis no feminino, mesmo compreendendo que a sexualidade perverso-polimorfa 

presente na infância não possa ser vista como degenerescência. Além disso, crianças de três a 

cinco anos são capazes de uma claríssima escolha objetal acompanhada de afetos intensos. 

Entendemos a escolha objetal como conjunto das aspirações sexuais orientadas para uma única 

pessoa na qual ela pretende alcançar seus objetos. Essa é a maior aproximação, na infância, da 

forma definitiva assumida pela vida sexual após a puberdade. Na infância, a concentração das 

pulsões parciais e sua subordinação ao primado da genitália ainda não foram conseguidas ou se 

foram conseguidas, o foram de forma incompleta. A completude do estabelecimento desse 

primado a serviço da reprodução, constitui a última fase da organização sexual. Até esta fase, o 

único sexo conhecido é o masculino e quando se fala em primado da genitália, fala-se do primado 

do falo.  
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Em Cinco Lições de Psicanálise, Freud (1910/2006b) corrobora que os fatos e impressões, 

do início da infância são essenciais ao desenvolvimento do homem. Nas palavras dele, nos 

sonhos, a criança estende sua existência no homem com suas peculiaridades e aspirações. O 

homem „normal‟, como Freud expressa-se como esteio e como vítima da civilização que veio da 

condição de criança e saiu dessa condição devido a força dos processos de “desenvolvimento” 

conhecidos como repressões, sublimações e formações reativas. Apenas os fatos da infância, 

retomados no trabalho de análise, possibilitam afastar os sintomas que surgem de uma 

sensibilidade ao trauma e restos de lembranças, desejos duradouros e reprimidos da infância os 

quais emprestam força à formação dos sintomas. 

Jones (1953/1970), em Vida e obra de Sigmund Freud, retrata episódios da vida de Freud e 

de seus filhos enquanto crianças que fazem referência a pontos importantes da obra psicanalítica 

sobre a sexualidade infantil, Complexo de Édipo, fantasias da criança em relação a irmãos mais 

novos, entre outras. E como vimos, até aqui, alguns atributos da infância são conservados no 

sujeito adulto.  

Freud (1913/2006) assegura que pacientes neuróticos apresentam o infantil como 

característica de sua vida mental. Ele ainda considera que o arcaísmo psíquico pode ser percebido 

como uma inibição do desenvolvimento. Utilizamos o caso publicado em Uma Neurose Infantil 

(1918/2006), sobre a análise do “homem dos lobos” para apurar o que se passa no tempo da 

infância, partindo da linguagem e das associações que o adulto é capaz de apresentar, mesmo 

que, de forma desorganizada. Os aspectos singulares apresentados pelas lembranças devem-se às 

lembranças encobridoras causadoras dos obstáculos encontrados ao recordar essas lembranças de 

maneira ordenada. Algumas dessas recordações alteram a vida do sujeito ainda na infância, como 

podemos verificar na história do “homem dos lobos”. Além do mais, algumas dessas alterações 

podem resultar em sintomas ou atos que podem não determinar a conduta do adulto. As 

impressões do infantil encontradas na vida do homem adulto podem ser encontradas na forma dos 

pares de opostos, como ambivalências de sentimentos, que têm uma face mais demonstrada 

durante a infância, e se convertem em seu oposto, na vida adulta. Alguns exemplos dessas 

ambivalências, manifestadas na infância, e que podem se converter em seu oposto no adulto são 

os pares egoísmo e altruísmo e crueldade e piedade. Enquanto criança, o indivíduo pode 

manifestar sentimentos egoístas e egocêntricos e, na vida adulta, pode assumir uma postura mais 

altruísta, muitas vezes demonstrando isso em trabalhos comunitários. Ou em sua infância, o 

indivíduo pode cometer atos cruéis contra animais e, na vida adulta, tornar-se o mais convicto 
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defensor dos animais. Outro exemplo é a constituição neurótica, em que fantasias e experiências 

sexuais são manifestadas pela criança. Uma característica neurótica que aparece como marca 

infantil é o sentimento de culpa, que faz com que um neurótico inocente sob acusação se 

comporte como se fosse culpado. O smut, apresentado pelo adulto, pode ser assinalado como uma 

marca do exibicionismo infantil. Em relação à análise do “homem dos lobos”, Freud manifesta 

uma preocupação sobre a dificuldade de aceitação que o público pode apresentar em relação à 

interpretação do sonho do jovem, tomando como base uma cena presenciada pelo rapaz em tão 

tenra infância. O autor afirma, entretanto, que algumas imagens mnêmicas apresentam-se como 

deslocadas no tempo e no espaço, falsas e incompletas. E como podemos verificar, nessa 

exposição, fragmentos de lembranças infantis, quando recordados podem se manifestar de modo 

ininteligível ou menos compreensível. Essas vivências da vida anímica infantil relacionadas aos 

pais foram representadas por Freud por meio de mitos, lendas, obras literárias e referências a 

padrões culturais. Ele reitera que os padrões culturais exigem uma relação devida entre pais e 

filhos, como averiguamos na realidade. 

Freud (1910/2006a) corrobora que os fatos e impressões do início da infância são essenciais 

ao desenvolvimento do homem. Nas palavras de Freud, nos sonhos, a criança estende sua 

existência no homem com suas peculiaridades e aspirações. Os símbolos pelos quais os sonhos se 

constituem, trazem um conteúdo esclarecedor das lembranças encobridoras de conteúdo infantil. 

Assim sendo, quando Freud fazia alusão à infância em suas obras, ele relacionava esse tempo da 

vida com vivências que marcaram e passaram a fazer parte do conteúdo de sonhos e fantasias 

inconscientes. Por meio do ato de brincar, a criança elabora desejos inconscientes insatisfeitos e 

esse ato preserva-se como fantasia no adulto.  

Constatamos a presença da vida anímica infantil que manifesta-se nos sonhos e também na 

vida sexual dos adultos, como podemos comprovar em suas análises. A partir da análise de 

adultos, foram feitas afirmações sobre a sexualidade infantil. A atividade sexual infantil 

prescreve o rumo a ser tomado pela vida sexual posterior após a maturidade. Estabelecendo uma 

comparação entre o estado anímico infantil e o dos neuróticos, Freud (1905/2006b) atesta que a 

sexualidade dos neuróticos preserva o estado infantil ou reconduzido a ela como a amnésia 

histérica, que está a serviço do recalcamento. Pode-se dizer que sem a amnésia infantil, não 

haveria amnésia histérica e a manifestação de sintomas que se dão por meio de conflitos 

fantasísticos, produzidos na puberdade e fundamentados nas lembranças infantis. No terceiro 
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capítulo, discutiremos a formação dos sintomas da criança e o modo como esta formação pode 

estar relacionada com as dificuldades encontradas pelas crianças em vivenciar conflitos presentes 

na travessia dos Complexos de Édipo e de Castração. 
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Capítulo 3 – A clínica psicanalítica com crianças e os ideais instituídos 

 

Tratamos, nos capítulos anteriores, sobre a criança que herdamos do ideal social e a criança 

que encontramos nas obras de Freud. Como podemos notar, há pontos muito distintos entre as 

duas concepções. A “criança freudiana” é marcada pela singularidade da manifestação 

inconsciente, o que provoca uma ruptura com o modo idealizado da criança pura ou inocente. A 

criança, sob a perspectiva psicanalítica, apresenta sexualidade, capacidade de pesquisar, faz 

escolhas que lhe convém, ama, odeia, adoece, tudo de forma única e singular.  

No primeiro capítulo, apontamos a definição da palavra infans que em seu sentido 

etimológico significa aquele que não fala. E quando tomado como um ser que não fala, o infante, 

por diversos momentos na história, serviu de presa às definições e meios ideais e estereotipados 

de apreendê-lo. Por isso, foram desenvolvidos diversos sistemas que tentavam enquadrar, o que a 

criança manifestava de “diferente”. Por alguns séculos, a criança foi submetida a regras rígidas e 

castigos severos, seja para puni-la como pecadora, seja para mantê-la cândida, longe da 

corrupção moral e mundana.  

Ao longo da história, todavia, as leis foram sofrendo modificações e os meios de conter os 

comportamentos “imprevisíveis” das crianças foram sendo modificados, até que, os castigos 

físicos severos foram proibidos. Ainda assim, isso não significa que a criança passou a gozar de 

maior liberdade e compreensão sobre o que lhe aflige. Pelo contrário, outras formas de controle 

foram desenvolvidas e incentivadas pela ciência como um meio de tornar a criança mais acessível 

a receber instrução e se submeter aos valores morais vigentes. Atualmente, as crianças são 

levadas a profissionais “capazes” de ofertar métodos que “domem” as “esquisitices” infantis 

como alguns neurologistas, psiquiatras e psicólogos.  Medicações que prometem fazer a criança 

atenta às aulas e mais obediente em casa e com sua “hiper agitação” sob controle são ofertadas 

com frequência. Alguns métodos psicológicos utilizam meios de trocar com o indivíduo pueril os 

comportamentos insatisfatórios por coisas que elas gostem ou podem perder coisas que gostam 

por causa dos comportamentos insatisfatórios.  

Com isso, nos perguntamos, e o analista? Como a psicanálise responde a essas demandas? 

Ou não responde? Quando a criança é levada a uma análise, o trabalho que se realiza toma como 

objeto o inconsciente. Além do mais, o lugar da criança como sujeito do inconsciente é muitas 

vezes, incompreendido por quem conduz a criança até o consultório, que só a percebe naquilo 

que não compreende. A criança é entregue como depositária de problemas que incomodam a 
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quem convive com ela e demandam que ela saia do consultório, após algumas sessões, 

“consertada” e pronta a caber no espaço imaginário que lhe é destinado. A análise, entretanto, 

abre espaço de escuta não só da criança, mas também daquele que “conduz” a criança para 

acolher e permitir que este se escute em suas construções e singularidades. O sujeito infantil em 

análise vai ao encontro de seu desejo inconsciente que se manifesta por meio de um discurso 

cifrado o qual denota seu modo de expressar o que ainda não compreende. A demanda do ideal 

social destinada à análise não obtém resposta, não é atendida, ela se modifica de forma a implicar 

os sujeitos que a demandaram no tratamento como um modo de equilibrar a balança dos sintomas 

e responsabilidades sobre estes. Dessa maneira, o trabalho se desenvolve com o objetivo de 

remover a criança do lugar solitário de seu sintoma.  

Neste capítulo, abordaremos, primeiramente, a ideia do totemismo em Freud como uma 

forma de compreendermos como a sociedade se submete aos constantes imperativos dos ideais 

sociais. Trataremos, em seguida, da abordagem psicanalítica no atendimento de crianças, fazendo 

um retorno ao texto de Freud (1909/2006) Análise de uma fobia em um menino de cinco anos. 

Com isso, abordaremos a transferência sob o viés do atendimento de crianças. Finalmente, 

versaremos a respeito da clínica psicanalítica com crianças, sob a perspectiva lúdica e a 

elaboração das crianças em análise.  

 

3.1 O totemismo e o ideal instituído 

 

Pensamos na criança que nos chega à clínica psicanalítica, imaginada pelos pais tal como é 

levada ao médico para repor a saúde, é levada a escola para repor a educação, caso esteja 

faltando. Ao analista, a criança chega pra repor o ideal que ela encarna para os pais. Esse ideal, 

que está na escola, da criança pura. Além de aparecer no discurso dos pais como “Esse não é o 

filho que eu queria ter”. E, ainda reforçado por palavras como: “Isso que estou te (analista) 

dizendo, eu digo pra ele. Ele sabe disso tudo”. Ou uma mãe que diz: “as outras crianças, da idade 

dela, dão conta de ficar na sala de aula, só ela que não”. Ou outra mãe que diz: “ela não dorme no 

quartinho que arrumamos pra ela, ficou tão lindinho”. Ou: “ela não faz o “cocô” no vaso que 

comprei pra ela, ela só faz embaixo da mesa da cozinha e fica um cheiro horrível”. Essas 

expressões, na maioria das vezes, são acompanhadas pelo sentimento de vergonha, impotência ou 

impaciência por não conseguirem fazer com que os filhos sejam bons alunos, durmam no quarto 
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deles, façam “cocô” no lugar “certo”, isto é, sejam os filhos que eles esperavam e que não veio. 

Ao analista é demandado que realize tudo, o que os pais não conseguiram fazer. A essa demanda, 

o analista não responde. Os analistas não estão na posição de fazer isso, pois não são agentes do 

gozo social. A criança é concebida pela psicanálise na qualidade de sujeito. Enquanto as políticas 

de bem estar social estão lidando com o universal, com o normativo, nós, da psicanálise, estamos 

lidando com o que está fora da norma, com o singular, o diferenciado, o que causa mal estar e 

sofrimento. Isso não quer dizer que a psicanálise não se interessa pelo o que há de universal. Pelo 

contrário, a psicanálise apenas não pactua com uma tentativa de categorizar as pessoas de acordo 

com o universal. Há uma categorização psicanalítica, mas uma categorização diferente. Quando 

propomos que a psicanálise não negligencia o universal, presente no contexto histórico-social nos 

perguntamos então como o universal é compreendido sob o ponto de vista psicanalítico? Como as 

influências moralizadoras são capazes de fazer com que os sujeitos se submetam às “verdades 

propostas” ou ideais instituídos? Essa relação se mostra pertinente quando constatamos a 

presença dos ideais instituídos nos discurso dos pais que levam a criança à clínica psicanalítica.  

Diante dessas questões, quando pensamos na história que expomos no primeiro capítulo e 

no conceito de criança vigente e como o poder dos pais sobre os filhos foi sendo modificado ao 

longo do tempo, percebemos quantas vezes citamos a presença da perspectiva judaico-cristã nas 

determinações moralizantes das novas normas. Em alguns momentos da nossa dissertação, 

contatamos um contexto de conflito entre os interesses do Estado e interesses religiosos na 

determinação da organização social.  

O que fica claro, entretanto, é o poder das crenças e preceitos religiosos na determinação da 

posição do sujeito frente aos seus desejos e decisões. Freud (1927/2006), em Futuro de uma 

Ilusão, compara a necessidade religiosa do adulto com a condição de desamparo apresentada pela 

criança. Esta, em seus primeiros momentos de vida depende dos cuidados da mãe para sobreviver 

e escolhe como objeto de amor o que satisfaz suas necessidades narcísicas, ou seja, a criança 

direciona, inconscientemente, seu investimento libidinal na figura da mãe.  Freud (1927/2006), 

então, ratifica que a criança toma a mãe como aquela que satisfaz sua necessidade de alimento 

como seu primeiro objeto de amor e a sua proteção contra os perigos diversos, que podem 

intimidá-la no meio externo. Ademais, para Freud (1927/2006), a criança percebe a mãe como 

sua primeira proteção contra a angústia. A mãe, na função protetora, logo é substituída pelo pai, 

percebido como mais forte, que ocupa essa função até o final da infância. Os sentimentos da 

criança em relação ao pai, entretanto, apresentam-se como ambivalentes. O pai, que é percebido 
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com o poder de proteger a criança, também é percebido como uma ameaça, talvez pela relação 

que a criança mantinha com a mãe anteriormente. Esse sentimento de ambivalência, de acordo 

com Freud (1927/2006), está presente da mesma forma na relação do sujeito com a religião. 

Segundo o autor, o sujeito percebe-se como alguém que não poderá viver sem a proteção contra 

desconhecidos poderes superiores, por isso cria uma figura parecida com a figura de um pai a 

quem temerá, devotará e a quem ele confia sua proteção. Esse pai é personificado para o sujeito 

na figura de um deus e esse sujeito, como uma criança, necessita de proteção contra sua 

fragilidade humana.  Freud (1927/2006) identifica, portanto, que o desamparo infantil é o 

motivador da constituição da religião como uma reação do adulto frente ao desamparo, que ele 

reconhece ser portador.    

Essa elaboração psicanalítica sobre a relação que o sujeito mantém com a religião é 

justificada quando confirmamos a importância e a determinação da religião sobre as decisões do 

sujeito. A história social da criança exposta neste trabalho, em que foram utilizadas referências de 

importantes historiadores, filósofos, teólogos e antropólogos, exemplifica a associação de temor, 

devoção e submissão do sujeito com os valores morais estruturados em uma ordem, conforme 

influência judaico-cristã, no caso da sociedade ocidental. Desse modo, tomaremos os ideais da 

sociedade ocidental, reconhecendo que em outras culturas mudam-se os nomes e diversificam-se 

em monoteístas ou politeístas, mas o que constatamos é que os mecanismos inconscientes não são 

distintos. Neste trabalho, entretanto, desde o princípio, demos uma atenção especial aos ideais da 

sociedade ocidental e manter-nos-emos coerentes com esse enfoque.  

Elucidamos, no primeiro capítulo, como a forma de tratar e conceber a criança sofreu 

modificações diante do interesse religioso de domar a alma humana. Percebemos que a 

orientação sobre o direito do pai como encontrado numa sociedade patriarcal foi se 

desautorizando perante movimentos e determinações a partir dos rituais religiosos. O casamento, 

por exemplo, que dependia da figura do pai de família para ser realizado, bem como a escolha 

dos noivos e até mesmo a oficialização da união dos noivos, convencionou-se que sua efetivação 

deveria dar-se por meio da Igreja e do Estado e, para tanto, sendo necessário, apenas, o 

consentimento dos noivos.  

Além disso, a imagem do pai sofre importantes modificações a partir da evangelização, em 

que percebemos a ambivalência apontada por Freud (1927/2006), em relação à figura paterna.  

Toda via crucis atravessada por Jesus Cristo, principal expoente do cristianismo, que foi morto e 

se declarou abandonado por Deus-pai, elucida a busca por proteção do sujeito adulto contra as 
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estranhas forças superiores. O importante papel da função paterna é apontado, por Freud 

(1913/2006), em Totem e tabu, quando o autor refere-se ao Totemismo e ao Mito da Horda 

Primeva. Freud (1913/2006), em Totem e Tabu, define totemismo como a utilização de uma 

figura representativa a quem se deve respeito e obediência para fazer prevalecer um conjunto de 

crenças, regras, leis e costumes de um determinado grupo. A figura do totem pode ser 

representada através de um animal, que pode ser feroz ou inofensivo, mais raramente, uma planta 

ou um fenômeno da natureza como a chuva ou a água.  É importante ressaltar que todo o grupo 

deve manter uma relação significativa com este símbolo. De acordo com Freud (1913/2006), em 

todos os grupos que possuem totens, são encontradas leis que proíbem casamento e relações 

sexuais entre pessoas do mesmo grupo. Isso faz com que os parceiros sejam procurados em 

outros grupos ou clãs, o que pode ser chamado de exogamia.  

O autor questiona o que originou a relação dos totens ou animais a quem aquele 

determinado grupo atribui sua descendência com as obrigações sociais. Conforme Freud 

(1913/2006), mesmo as sociedades que não estão submetidas aos totens, estão submetidas ao 

passado de sua raça e têm sua primitiva condição de vida deformada. Ele ainda assevera que as 

sociedades totêmicas sofreram deformação e, hoje, encontram-se em processo ou aderiram a 

outras instituições religiosas ou sociais, ressaltando que por causa desse aspecto, é difícil 

determinar uma representação verdadeira das características significativas originais ou como uma 

deformação secundária delas.  

Dentre os rituais do totemismo apontados por Freud (1913/2006), estava a refeição 

totêmica, em que os membros do grupo matam o animal estabelecido como totêmico e o devoram 

cru. Consoante Freud (1913/2006), esse ritual seria a repetição do ato notável e transgressor 

descrito no mito da Horda Primeva, mencionado por Charles Darwin em A origem das espécies 

(1859). Esse mito versa sobre uma primitiva sociedade ou grupo liderada por um pai violento e 

ciumento o qual detém o poder sobre todas as fêmeas do grupo e expulsa os filhos homens à 

medida que os mesmos crescem. Um dia, os irmãos expulsos se reúnem e retornam à tribo, 

juntos, matam e devoram o pai e encerram a horda do pai. Esse pai admirado, temido e invejado, 

quando devorado era introjetado por identificação, concedendo uma parte de sua força a cada um 

dos filhos.  

Todavia, esse ato não concede a nenhum dos filhos o lugar do pai. Freud (1913/2006) 

relaciona esse mito aos sentimentos ambivalentes dos filhos e pacientes neuróticos, que odeiam 

os pais como aqueles que os impedem de saciar sua ânsia pelo poder e satisfação dos desejos 
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sexuais, mas também como aquele que é objeto de amor e admiração. De acordo com o mito 

comentado pelo autor, após o ato do parricídio o sentimento de culpa manifestado pelo grupo 

tornou o pai morto muito mais do que fora em vida. O que antes era impedido pela presença real 

do pai, agora é proibido pelos próprios filhos. Tal ato de proibição relaciona-se a importantes 

associações, em que o totem erguido significaria que o pai, não seria morto novamente e as 

mulheres, objetos de desejo, seriam libertadas. Essas associações com o totem estão relacionadas 

à inauguração da culpa filial que dá origem aos dois desejos recalcados do Complexo de Édipo, o 

incesto e o homicídio. 

O totemismo ocupou, segundo Freud (1913/2006), o lugar de um pacto com o pai que 

ampararia, tutelaria e seria complacente, como é próprio do desejo infantil em relação à figura 

paterna. Em contraposição, a vida do pai seria preservada sem chegar ao ato extremo que causara 

a eliminação do pai real. A função e o objetivo da religião totêmica, para Freud (1913/2006), 

seria amenizar a culpa filial e acalmar o pai por meio de uma obediência que fora adiada. O autor 

ainda compara todas as religiões posteriores à religião totêmica e considera que seu objetivo é o 

mesmo. Além do mesmo objetivo, as religiões apresentam a mesma finalidade, ainda que tenham 

se originado em momentos diversos da civilização e apresentem diferentes expedientes. Isso 

porque a finalidade é a mesma: reagir ao grande acontecimento da Horda Primeva o qual sempre 

atormentou o ser humano.  

Freud (1913/2006) afirma que além do sentimento de remorso alimentado em relação ao 

que foi feito com o pai, o laço consanguíneo que ganhou importância na ordem social, 

fundamenta as religiões e as ordenações morais. A partir dessas ordenações morais, surgiu um 

sentimento fraterno e um pacto entre os irmãos de não cometerem o mesmo ato uns com os 

outros. Assim sendo, mais adiante, a expressão “não matarás” passou a referir-se à sociedade em 

geral e não só a um acordo entre os irmãos. Dessa maneira, a essência social fica impregnada do 

delito partilhado, as religiões são fundamentadas no sentimento de culpa e no arrependimento e a 

moralidade fundamenta-se na penitência proposta a partir do sentimento de culpa. 

Freud (1939/2006), em seu texto Moisés e o Monoteísmo: três ensaios, afirma que após um 

bom tempo, desde a morte do pai Primevo, os irmãos disputaram o lugar dele. Tais disputas 

foram pouco proveitosas e levaram os irmãos à compreensão de que as lutas e os perigos 

causados por elas não valiam o risco. Além disso, o vínculo afetivo que foi construído entre os 

irmãos quando foram expulsos, os levaram a um simbólico contrato social, constituindo a 

primeira organização social. Essa organização foi estabelecida a partir de uma renúncia pulsional, 
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um comum acordo sobre as responsabilidades mútuas e introdução da moral e da justiça por meio 

do estabelecimento de instituições, consideradas santas e intocáveis. A renúncia ao livre acesso às 

mulheres do grupo que possuíam um laço consanguíneo com a mãe e as irmãs, efetivou o tabu do 

incesto e criou a exogamia. Houve um período, tomado por um matriarcado, em que o poder que 

antes pertencia ao pai, foi passado à mãe. E outra associação importante seria o contato muito 

próximo que essa primitiva sociedade mantinha com animais e, devido a isso, o animal é tomado 

no lugar totêmico. Essa proximidade não é mantida ao longo da história da humanidade, que se 

distancia da relação com animais. Contudo, inconscientemente quando a criança manifesta, em 

sua fobia, a relação do animal com o pai, repetindo essa associação que se dava nas sociedades 

primitivas, em que o animal encarnava a relação de ambivalência estabelecida com o pai da 

horda. À medida que o tempo passava, essa sociedade sofria modificações. Por conseguinte, os 

animais que encarnavam o deus totêmico dão lugar a deuses humanos.  Isso resultou num passo 

significativo para a humanização do ser, que era adorado. A revolução social também se fez notar 

ao longo da história. O patriarcado, de acordo com Freud (1939/2006), sucedeu ao matriarcado. 

Ainda assim, os pais surgidos não detinham o poder onipotente do pai Primevo e se mantiveram 

sob as limitações das ordenações sociais.  

Na história social que apresentamos, a vivência patriarcal teve destaque e apresentamos no 

primeiro capítulo, o significado que o nome do pai assume como uma marca de poder bem 

acentuado em que os bens pertenciam ao pai, bem como uma obediência incondicional lhe era 

devotada pelos membros da família. Ao pai, cabia o direito e o dever sobre a vida de todos que 

estivessem sob o jugo de seu nome. A ele cabia a defesa e os meios de sobrevivência de todos, 

além de exercer o poder de dispor sobre as decisões que influenciavam a vida dos membros da 

família. O pai também usufruía o direito de possuir outras mulheres e, em algumas sociedades, 

mantinha mais esposas. Algumas dessas esposas, outrora foram criadas entregues aos maridos 

pelas esposas com objetivo de procriar. Com isso, assumem o status de esposas cujos filhos 

possuem os mesmos direitos que os demais filhos. Ademais, ao pai cabia até o direito de tirar a 

vida dos filhos sem maiores consequências.  

O direito do pai, entretanto, começa a ser limitado, pois entrava em desacordo com o 

aspecto religioso que não via com bons olhos a morte dos filhos pelos pais, uma vez que causava 

um desacordo com a imagem do pai, vislumbrado como um Deus bondoso. Além do mais, não 

condizia também com a valorização da vida proposta pela orientação religiosa. Desse modo, 
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outros aspectos foram sendo modificados sob a ordem religiosa. Nos Evangelhos, por exemplo, 

Jesus Cristo propõe uma relação companheira entre marido e mulher, não ratificando, assim, a 

autoridade que o marido exercia até então. A este foi incentivado o casamento monogâmico, bem 

como a partilha dos direitos dos pais sobre os filhos. E, de acordo com a perspectiva da 

autoridade dos pais sobre os filhos, vemos uma circulação de poder entre o homem e a mulher na 

sociedade, trazendo importantes transformações desde conceitos até comportamentos sociais. 

Entre outras mudanças sociais, encontramos o lugar social da criança que transforma-se à medida 

que altera a perspectiva social. 

Como vimos, a história da criança e da família parte de um comportamento negligente em 

relação à criança para uma concepção de que esta deveria ser educada para endireitar-se e expiar 

seu pecado a ser concebida por ato pecaminoso. O prognóstico do futuro da criança levava a crer 

que se ela não fosse submetida aos castigos e palmatórias, não haveria crime que não cometesse. 

Mais adiante, no contexto, entretanto, o modelo da criança pura e ingênua é incentivado. As 

crianças deveriam receber atenção. O olhar sobre a criança, como uma alma pura, alimenta uma 

expectativa de que o ser humano pode crescer bom e reafirmar a esperança de uma vida livre de 

pecado.  

Os indivíduos, na vida adulta, comportam-se como se não tivessem sido crianças e fazem 

um movimento para conseguirem criar seus filhos de acordo com a ordem social vigente. Quando 

não obtêm o resultado esperado, sentem-se culpados, envergonhados e portam-se como se 

tivessem fracassado por não produzir filhos que estejam de acordo com o ideal instituído. A 

criança que não lê no tempo certo, que não aprende de acordo com a expectativa que faz “cocô” 

na calça, mesmo depois que passou a controlar os esfíncteres, que não dorme sozinha à noite, ou 

faz “xixi” na cama aos 8 anos são consideradas crianças que não se “desenvolvem” 

adequadamente. Isso decorre na crença de que esse “desvio” precisa ser corrigido. 

No segundo capítulo, comentamos sobre o mito do Édipo e os sentimentos ambivalentes 

que surgem a partir do amor alimentado pelo pequeno sujeito em relação a seus genitores e o 

sentimento de culpa originado a partir disso. É importante ressaltar que o sentimento de culpa 

manifesta-se no indivíduo durante a infância e continua a ser cultivado na vida adulta. Freud, 

como vimos, atribui o esquecimento dos adultos sobre as vivências do período infantil à amnésia 

e acentua como é importante conhecer o que se passa no início da vida do indivíduo, para 

compreender o que se passa na vida desse indivíduo na idade adulta. A constatação da 
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manifestação inconsciente no início da vida demonstra como cada indivíduo manifesta as raízes 

do que é hoje.  

A partir do que abordamos até aqui, podemos compreender o que será apresentado no 

próximo item, em que trataremos da clínica psicanalítica com crianças. Para isso, tomaremos o 

texto de Freud (1909/2006), Análise de uma fobia em um menino de cincos anos com o objetivo 

de continuar, como viemos fazendo neste trabalho, e enfatizar o ponto de vista freudiano sobre a 

criança bem como o pai da Psicanálise a concebe dentro da clínica psicanalítica.  

Essa explanação torna-se pertinente como princípio da compreensão do que se passa na clínica 

psicanalítica nos dias de hoje, assim como num trabalho de pesquisa futuro que parta desse 

retorno à Freud com a proposta de vislumbrar possíveis contribuições para a práxis da 

Psicanálise.  

 

3.2 A clínica psicanalítica com crianças em Freud 

 

Freud, em suas obras, foi o primeiro psicanalista a falar sobre o uso do método psicanalítico 

com crianças. O autor, entretanto, apontou alguns limites no atendimento da criança e afirma, em 

Análise de uma fobia em um menino de cincos anos (1909/2006), que a análise de Hans só foi 

possível, porque foi conduzida por seu pai. Isso porque pela posição afetiva que ocupava em 

relação ao filho, exercia a influência necessária para conduzi-lo à cura da fobia que o menino 

apresentava aos cinco anos. A análise que Freud (1909/2006) faz do caso Hans inicia-se através 

dos relatos do pai que observava Hans desde que o garoto encontrava-se com a idade de 3 anos. 

O relato desse período é descrito por Freud (1909/2006) como referente ao “desenvolvimento” 

sexual das crianças quase em sua totalidade. Um dos primeiros relatos do pai de Hans refere-se à 

repreensão que a mãe do menino faz por seu comportamento de colocar a mão em seu pênis, 

ameaçando-o de cortar seu pipi. Freud (1909/2006) enfatiza que a criança responde à mãe, sem 

culpa, que sem o seu pênis faria pipi com seu traseiro. Essa cena, lembra-nos, como já nos 

referimos, neste trabalho, ao relato de Heroad, médico de Luís XIII, que descreve a experiência 

do pequeno infante no momento de descoberta de seu pênis. Ao contrário do comportamento de 

censura da mãe de Hans, o comportamento do pequeno Luís XIII era até mesmo incentivado 

pelos adultos, sem repreensões. Isso não significa que o infante não tenha vivenciado a angústia 

de castração que como apontamos no capítulo II, versa sobre o sentimento inconsciente de 

ameaça após a constatação da distinção anatômica entre os sexos. Para Freud (1914/2006), o 
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Complexo de Castração pode ser encontrado em todo tipo de neurose. Além disso, é caracrizado 

pelo sentimento de angústia encontrado no menino em relação à perda de seu pênis e na menina, 

a inveja do pênis, produzida como resultado associativo com a coerção inicial da atividade 

sexual. O autor, em nota em 1909, assegura que o Complexo de Castração não é necessariamente 

causado por uma ameaça casual, mas que a criança constrói para si mesma esse perigo, utilizando 

indícios indiretos que sempre existirão.  

Os pais de Hans, segundo relato analisado por Freud (1909/2006) principalmente no 

discurso e repeensões da mãe, demonstram que também estavam influenciados pelos ideais 

instituídos pela moral social. Na primeira vez, Hans, tinha 3 anos e tocava seu pênis, a ameaça de 

deixá-lo sem seu membro lhe é feita e, num segundo momento, Hans pede que a mãe toque seu 

pênis, entretanto ela responde que seria “porcaria”. Ademais, ao ser questionada pela criança por 

que seria porcaria, ela diz que não seria correto, ao que Hans alega ser divertido. Diante disso, 

tomamos como relevantes argumentos de Freud (1913/2006) que apontamos no início do 

capítulo. A postura da mãe de Hans nos leva a crer que há uma repreensão à satisfação sexual do 

menino e, no segundo exemplo, a mãe manifesta uma referência ao tabu do incesto marcado pela 

proibição de contato sexual entre mãe e filho. Hans, todavia, demonstra ainda não trazer 

internalizada a culpa consequente do tabu. Algum tempo depois, o pai de Hans escreve a Freud 

(1909/2006) sobre suas preocupações com alguns sintomas apresentados pelo filho, fazendo 

conjecturas sobre o filho ter sido assediado. Finalmente, afirma que não gostaria que o filho 

apresentasse dificuldades tão cedo. Na colocação do pai, o menino alegre e animado tem 

apresentado um comportamento receoso ao sair à rua e desanimado à noite. Assim, podemos 

constatar que mesmo os pais de Hans que tinham se submetido à certa influência psicanalítica, 

apresentavam um ideal social instituído sobre o que esperavam do comportamento do filho. O pai 

de Hans deixa claro que não gostaria de ter um filho que apresentasse esquisitices, algo que não 

passa dasapercebido à crítica de Freud (1909/2006) que descreve o pai como ansioso. Essas 

colocações referentes ao comportamento dos pais de Hans confirmam o que vimos tratando neste 

trabalho sobre as demandas que chegam aos analistas em sua clínica. Elas se parecem com esta 

demanda dirigida à Freud por parte do pai de Hans que deixa transparecer que gostaria que Freud 

o ajudasse a fazer com que seu filho voltasse a ser aquela criança alegre e animada sem 

problemas que era antes. A esse tipo de demanda ansiosa dos pais, Freud (1909/2006) recomenda 

que o analista não aceite nem compreenda. O autor assevera que apenas no a posteriori podemos 

compreender o que se passa com a criança após a análise de um conteúdo relativamente 
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suficiente. Freud (1909/2006) ainda acentua que o analista deixa em suspenso seu julgamento ao 

manter-se numa atitude atenta e imparcial sobre todo o conteúdo apresentado pela criança e a 

família. Freud (1909/2006) afirma, categoricamente, que “tudo deve ser observado”.  

A partir do caso Hans, constatamos, em nossos atendimentos, a necessidade de um contato 

com os pais e da coleta de relatos e elementos que envolvem a criança em seu dia-a-dia. 

Mediante esse relato apresentado pelos familiares e pela criança, o analista tem acesso à posição 

dos pais frente à criança bem como sua posição frente aos fenômenos apresentados por seu filho. 

E assim, o analista possibilita que esses sujeitos montem a cena em que se passam os 

acontecimentos relatados pela família. Para tanto, as recomendações apresentadas por Freud 

(1909/2006) são essenciais ao analista a quem se dirige a demanda de análise. Diante da 

afirmação de Freud (1909/2006) de que a análise se Hans só foi possível porque foi conduzida 

pelo pai, nos perguntamos se seria possível esperar uma transferência por parte da criança que 

possibilitasse sua análise. Quando observamos a práxis psicanalítica constatamos que isso é 

possível, mas pretendemos neste trabalho, buscar a argumentação apresentada por Freud sobre a 

transferência.  

Freud (1932/2006), na Conferência XXXI: A dissecção da personalidade psíquica, 

distingue a criança do adulto ao apontar especificidades, como ausência de supereu e o fato da 

transferência e a associação livre não se darem nas crianças como se dá com os adultos.  O autor 

afirma que a influência exercida pelos pais “governa” a vida da criança por meio de 

manifestações de amor ou ameaças de castigo. Isso é entendido pela criança como falta de amor e 

que a fazem temer por essa falta de amor, o que implica no papel exercido pelos pais como um 

poder externo ainda não internalizado pela criança como encontramos no adulto. Comentamos 

neste trabalho, no capítulo II, a distinção entre condição da criança e do adulto em relação à 

posição ocupada por ambos no que diz respeito ao conteúdo inconsciente, o que cada um tem à 

sua disposição como material infantil. Discutimos como a criança ainda não dispõe de 

mecanismos que possibilitariam a ela resgatar o material infantil como o adulto faz, pois ainda 

não atravessou a rede complexa de introjeções.  

Contudo, antes de prosseguirmos pela via do tema da criança, é necessário situar a questão 

do amor transferencial e a forma como esse amor se “aferra” à pessoa do analista para daí 

compreendermos melhor as peculiaridades no atendimento de crianças. Freud (1912/2006), em 

Dinâmica da Transferência, expõe como é dada a transferência durante o tratamento 
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psicanalítico, bem como a função que ela desempenha no mesmo. De acordo com o autor, a vida 

amorosa do sujeito e a forma como este se posiciona frente a ela, sofre influências da disposição 

inata e das experiências vividas nos primeiros anos de vida. Apenas uma parte dos impulsos e 

conteúdos libidinais que determinam o curso da vida amorosa ou erótica do sujeito passou por 

todo o transcurso psíquico. Como nos assegura Freud (1912/2006), uma parte desses impulsos 

libidinais está presente na consciência e na realidade da pessoa. Outra parte, no entanto, não se 

encontra acessível à consciência ou à realidade ou foi impedida de expansão, exceto na fantasia. 

Há ainda outra parte desse impulso libidinal que se encontra no inconsciente de maneira 

desconhecida da consciência. Assim, segundo Freud (1912/2006), caso a necessidade que uma 

pessoa tem de amar não seja inteiramente satisfeita pela realidade, ela estará destinada a antecipar 

suas ideias libidinais tanto conscientes quanto inconscientes ao se aproximar de cada nova 

pessoa. A partir disso, Freud (1912/2006) entende que a relação transferencial com o analista não 

é diferente. A ele podem ser destinados não só os impulsos libidinais conscientes e inconscientes 

como a cadeia psíquica que o inconsciente já formou com a imago paterna, materna ou fraterna. 

Para tanto, compreendemos que é necessário que o sujeito apresente mecanismos internalizados 

para que possa acessar o material inconsciente e estabelecer a transferência. O que notamos é o 

fato da criança que atravessa o romance edípico não estabelecer a transferência como o adulto, 

que já apresenta supereu e mecanismos de acesso ao material inconsciente.  

A questão transferencial na criança passa pela concepção do conceito de supereu, que 

segundo Freud (1932/2006), ainda não se encontra constituído. Para o autor, o supereu surge no a 

posteriori do naufrágio edípico. Como já comentamos neste trabalho, a criança no início da vida, 

devido a sua condição de desamparo em que necessita de cuidados para sua sobrevivência, 

investe seu impulso libidinal no objeto que ela julga que a mantém viva numa condição de 

manternagem. Esse objeto de amor da criança, a mãe, ocupa um lugar central na vida do infante 

até que ela constate a presença de um terceiro, o pai. Esse comporta aos olhos da criança o alvo a 

quem ela investe sentimentos de conteúdo ambivalente. Para a criança, o pai funciona como 

obstáculo para que ela tenha acesso a esse objeto de amor, que é a mãe. Tal romance familiar é o 

que consideramos como o Complexo de Édipo. O Complexo edípico, no entanto, declina quando 

a criança recalca os sentimentos edípicos dirigidos à mãe e coloca seu pai num lugar afetivo e de 

identificação para ela. A entrada e o declínio edípico dão-se de forma diversa no menino e na 

menina, como Freud (1925/2006b) esclarece em seu texto Algumas consequências psíquicas da 

distinção anatômica entre os sexos, texto considerado o seu quarto ensaio sobre a teoria da 
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sexualidade. O que leva o menino ao Complexo de Édipo é sua investigação sobre a origem dos 

bebês e o que leva a menina ao Édipo é a constatação da presença do pênis no menino e ausência 

em si desse membro. O declínio do Édipo da menina ocorre também de maneira diferente e são 

enumeradas por Freud três maneiras de a menina enfrentar o sentimento de inveja do pênis que 

ela desenvolve. A princípio, de acordo com Freud (1925/2006b), a menina constata a ausência do 

pênis e quer tê-lo. Numa dessas formas de enfrentar a inveja do pênis, ela constata que o possui e 

dá curso à busca pela feminilidade. Outra forma seria a menina não aceitar tão facilmente que não 

possui o pênis e manter a esperança de algum dia conseguí-lo. Dessa forma, ela passa a se parecer 

com um homem e diante dessa percepção, comporta-se de forma estranha e inexplicável, como 

descreve Freud (1925/2006b). Ou, numa terceira forma, a menina rejeitaria a ideia de que não 

possui um pênis e viveria com a convicção como se tivesse um, agindo como se fosse um 

homem. O autor esclarece que esse comportamento em uma criança não é raro nem muito 

perigoso, mas em um adulto significaria o começo de uma psicose. Freud (1925/2006b) considera 

que o fim do Édipo da menina não ocorre como no menino. De acordo com o autor, falta um 

mobilizador para que naufrague o Complexo de Édipo da menina. O Édipo na menina vai sendo 

progressivamente abandonado ou sendo elaborado a partir do recalque, ou ainda apresenta 

influência na vida psíquica da mulher.  

Freud (1923/2006) chama a atenção para o final edípico, em que ocorreria uma 

internalização da identificação do menino com o pai e da menina com a mãe. O autor considera 

as situações ambivalentes que podem surgir das escolhas objetais e identificações, que devido à 

rivalidade com genitor de mesmo sexo, possam levar à bissexualidade marcando assim, as 

disposições sexuais.  Mediante o contexto edípico na menina, Freud (1925/2006b) afirma que o 

supereu nas mulheres é caracterizado como menos exigente do que nos homens em termos da 

ética, senso de justiça. Entre as características do supereu feminino, também estariam a 

dificuldade em enfrentar as adversidades da vida. Além disso, a mulher teria sua capacidade de 

avaliação e julgamento influenciada por sentimentos de afinidade ou antipatia. Freud 

(1925/2006b), no entanto, retifica que o caráter masculino não deve ser encarado como 

correspondente ao ideal, pois devemos considerar o aspecto da disposição para a bissexualidade e 

herança cruzada. Nelas, são aglomeradas tanto características masculinas quanto femininas, de 

maneira que tanto o caráter masculino quanto o feminino, em estado puro, não passam de 

constructos teóricos de conteúdo incerto. 
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Uma pontuação importante é apresentada por Freud (1923/2006) ao fim do Complexo de 

Édipo. Nela, temos como resultado a formação do que o autor chama de um precipitado no eu, 

que se compõe desse emaranhado de identificações as quais se opõem aos outros conteúdos do eu 

e tomam a consistência de um ideal do eu ou supereu. O supereu, desse modo, consiste em um 

resíduo de escolhas inconscientes primitivas, bem como é composto por uma constituição que 

reage energicamente a essas escolhas. Ao mesmo tempo em que o supereu comporta um 

imperativo “você deveria ser assim”, essa instância psíquica também comporta um imperativo 

“você não pode ser assim”. Freud (1923/2006) ressalta que a ação do supereu dá-se de forma 

mais repressora quanto mais intenso foi o Complexo de Édipo. Também, comporta o caráter do 

pai, reforçado por alguns elementos da ordem social, como a influência da autoridade do ensino 

religioso, a educação escolar e a leitura. Com isso, resulta-se em uma precipitação sobre o eu na 

forma de consciência ou sentimento inconsciente de culpa. Freud (1925/2006b) declara que os 

resultados que obtemos do Complexo de Édipo são o abandono do incesto e a instituição da 

consciência e da moralidade, efeitos considerados uma vitória da civilização sobre o indivíduo.  

Se tomarmos o supereu como constituído por uma internalização do que ficou do romance 

edípico, temos um mecanismo utilizado pelo sujeito para resgatar o material infantil tão frequente 

no discurso dos pacientes em uma análise e ausente em crianças que ainda não trazem constituído 

o ideal do eu.  Na relação transferencial da criança, portanto, há um predomínio dos sentimentos 

ambivalentes que o infante alimenta em relação aos pais, correspondentes à travessia do romance 

edípico e, consequentemente, em análise a criança tende a transferir ao analista esses 

sentimentos. Além disso, como vimos, a criança busca respostas para seus enigmas sobre a 

origem dos bebês e a morte, saber que ela supõe transferencialmente que o analista detenha. Hans 

manifesta de acordo com Freud (1909/2006), a mesma preocupação diante do enigma da vida, em 

que investiga a chegada da irmã dentro de “grandes caixas” e em como se preocupa se abaixo do 

lugar onde ele estava na calçada, haveria um homem enterrado ou se isso apenas se daria nos 

cemitérios. Notamos como esse processo se dá na análise de Hans. De acordo com a análise que 

Freud (1909/2006) faz do caso, observamos como Hans estabelece o contato com o Professor 

Freud por meio de seu pai, que afirma que aquele professor saberia dizer algo sobre a 

“bobagem”, como era chamada a fobia de Hans por ele mesmo. No encontro entre Freud e Hans, 

o psicanalista comunica ao menino os motivos de angústia que vinha apresentando relacionada a 

cavalos e que isso acontecia, porque ele temia o pai por causa do amor que sentia pela mãe. Ao 

término da consulta, Hans pergunta a seu pai se o professor falava com Deus, pois parece que já 
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sabia tudo previamente. Esse foi o único encontro entre Hans e Freud enquanto a criança 

apresentava a fobia, mas o menino aparentemente mostrava-se transferido com Freud, pois 

algumas vezes pedia a ele que perguntasse ao professor sobre as coisas que se passavam com ele. 

Constatamos, portanto, que Hans foi capaz de estabelecer um vínculo transferencial com Freud 

por intermédio de seu pai, que alimenta uma transferência em relação ao professor. Em outro 

momento, Hans relata a seu pai o temor que tinha de subir numa carroça e ela partir. Quando o 

pai questiona sobre o motivo do medo dele, ele diz que não sabe, mas talvez o professor saiba. Na 

praxis de nossa clínica, averiguamos essa transferência ambivalente em momentos em que a 

criança compara, verbalmente, o analista à sua mãe ou a seu pai, “você parece com minha mãe”. 

Ou, no discurso dos pais quando dizem: “No caminho para o consultório, ela vinha me 

apressando, dizendo que não poderia se atrasar para a sessão e, ao chegar aqui, diz que não quer 

entrar”. Esse discurso é da mãe ao se referir ao comportamento da filha de 5 anos. É importante 

ressaltar que Freud não trabalhou em sua clínica com crianças e, apesar de apresentar tantos 

exemplos e considerações sobre as crianças em sua obra, ele não se dedicou a encontrar meios na 

clínica para contornar os problemas que ele apontou no atendimento de crianças, como a questão 

transferencial e dificuldade com a regra fundamental da associação livre. Podemos considerar que 

os pressupostos estabelecidos por Freud sobre a criança não apresentavam por parte do autor uma 

afirmação de um constructo que poderia ser aplicado à clínica com crianças. Mas, muitos desses 

pressupostos podem ser tomados como legítimas contribuições que auxiliaram os analistas de 

crianças a construírem uma práxis no atendimento de crianças, como suas observações sobre o 

ato do brincar, que comentaremos mais adiante neste trabalho.  

A regra da associação livre dá-se quando é ordenado ao paciente que fale livremente, até 

mesmo o que julgar como desnecessário ou de menor importância.  Freud (1914/2006) admite 

que o discurso produzido quando o paciente associa livremente apresenta-se confuso, sem uma 

ordenação histórica ou cronológica. Diante desse conceito, como se daria a análise com crianças? 

Freud (1909/2006) ao comentar o relato do pai de Hans, em certo momento, menciona a tentativa 

de aplicar a regra da associação livre quando o pai diz ao menino para ele dizer o que lhe vem à 

cabeça, rapidamente. Freud (1909/2006) considera que o pai não alcança seu objetivo e o 

discurso produzido por Hans, apesar de não aparentar a apresentação um sentido, poderia 

atribuir-se um significado no a posteriori. São os momentos em que Hans, por meio de suas 

brincadeiras e jogos, demonstra fazer declarações que evidenciam o que ele pensa que se passa 

com ele. Em um de seus jogos, Hans brinca imitando ser um cavalo, fazendo uma encenação, 
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utilizando seu corpo como objeto lúdico. Durante a brincadeira ele trota, bate os pés, relincha e 

deixa-se cair. Em outro momento da brincadeira, Hans simula estar com uma focinheira como a 

do cavalo, vai em direção ao pai e tenta mordê-lo. Freud (1909/2006) analisa essa brincadeira e 

considera que Hans estaria manifestando sua identificação com o pai como uma plena realização 

de desejo e, durante a brincadeira, a interpretação era aceita mais facilmente pelo menino.  

Freud (1905/2006c) estima a associação livre como um método mais elaborado quando 

comparado à técnica utilizada por ele anteriormente, que partia dos sintomas visando esclarecê-

los. A livre associação, segundo o autor, permite que o paciente determine o tema do seu 

cotidiano, propiciando que o paciente manifeste o que se encontra emergente em seu 

inconsciente. Assim, de acordo com Freud (1905/2006c), com base nessa regra fundamental, a 

solução dos sintomas é abordada em fragmentos sem obedecer a uma sequência lógica ou 

cronológica de um contexto. O autor considera a técnica da associação livre como a única 

possível para a análise de neuróticos, pois opera por meio de representações, cadeias de 

pensamentos e moções inconscientes. Freud (1905/2006c) acrescenta que a livre associação deve 

ser operada sob transferência e considera esta como a parte mais difícil do trabalho, pois apenas 

constatamos o estabelecimento desse vínculo a partir de detalhes ínfimos, observados com o 

objetivo de se evitar julgamentos arbitrários. O vínculo transferencial proporciona ao paciente o 

sentimento de maior confiança em relação às associações construídas em análise, como a 

interpretação de sonhos, por exemplo, que parte das cadeias associativas e recordações 

inconscientes do paciente. A livre associação definida por Freud (1904/2006) trata-se de 

incentivar o paciente a se permitir passar de um assunto a outro livremente e dizer todo o 

conteúdo dos pensamentos, mesmo o que julgar como irrelevante, sem coerência e o que pode lhe 

trazer sentimento de vergonha ou dor.  

Quando retornamos à definição freudiana da regra fundamental, constatamos que o que é 

emitido pelo paciente em meio às palavras, aparece permeado de representações fantasísticas em 

alguns momentos. Tais representações são descritas na forma de imagens ou figuras utilizadas 

como representantes simbólicos do que foi experienciado em pensamento e exposto na 

verbalização. Alonso (1988) comenta como ao ser proposta a regra da livre associação e o seu 

reverso, um evento que, até então, era imutável e possuía um caráter absoluto, vai se inserindo 

em figuras sucessivas de múltiplas associações. Essas associações são acentuadas por um 

conteúdo fonético, caracterizado pelo ritmo, cadência e intensidade maior em determinados 

pontos. Pode ainda ser manifestada a gagueira, que interrompe uma construção duvidosa a qual é 
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capturada num processo de atenção flutuante bem como ao mesmo tempo em que são escutadas 

pelo analista, são escutadas pelo próprio paciente que emitiu o discurso. De acordo com a autora, 

a imagem retorna e manifesta outra imagem a partir da desconstrução do discurso que se 

apresenta de forma ainda mais definida quando se dá a interpretação. 

Essa descrição da associação livre que Alonso (1988) aponta, remete-nos a uma elaboração 

do discurso apresentado pela criança. Quando retornamos ao comentário que Freud (1909/2006) 

faz da tentativa do pai de Hans em aplicar a regra fundamental, o autor ressalta que o esforço do 

pai não adianta muito, e que caso tenha obtido algum resultado deveria ser atribuído à luz de 

revelações posteriores. Em outro momento, entretanto, o psicanalista considera a elaboração do 

conflito psíquico comunicada por Hans. Esse momento refere-se a uma parte do discurso do 

menino quando falava com o pai sobre o medo que tinha de tomar banho. Nesse relato, Hans 

conta sobre dois desejos que sentia e lhe proporcionavam sentimento de culpa. Um desses desejos 

dizia respeito à sua rivalidade com a irmã Hanna, sobre a qual Hans alimentou fantasias de que 

sua mãe, durante o banho da menina, poderia soltá-la dentro da banheira, o que 

consequentemente a levaria à morte. Tal desejo é comumente encontrado na maioria das crianças, 

como já foi comentado, no capítulo II. O outro desejo de Hans era de ficar sozinho com mãe no 

banho, resultado do conflito edípico que vivenciava. Diante da pontuação do pai sobre esses 

desejos em que acentuou que um bom menino não desejava esse tipo de coisa, Hans responde que 

“pensar isso” poderia ser bom, pois poderia ser comunicado ao professor, no caso Freud. Freud 

(1909/2006) considera essa elaboração de Hans como uma plena compreensão sobre o que se 

trata a Psicanálise. Diante dos ideais sociais e civilizatórios acentuadamente marcados na 

pontuação do pai de Hans, constatamos a importante contribuição da Psicanálise, que permite que 

o sujeito tome consciência do seu desejo e se posicione frente a este desejo. 

Em outros momentos, é interessante notar que ao relatar o que sente, Hans usa seus sonhos 

e jogos, o que permite que ele faça uso de imagens e figuras que comportam o que ele sente, mas 

que só com palavras ficaria difícil expressar. Freud (1909/2006) analisa o sonho manifesto por 

Hans o qual, segundo o menino, tratava-se de duas girafas, uma grande e uma pequena. A girafa 

grande aparecia à noite em seu quarto e a outra girafa apareceu toda amarrotada. De acordo com 

Hans, no sonho a girafa grande gritava, porque ele havia levado a girafa amarrotada para longe. 

Quando a girafa grande para de gritar, Hans senta-se em cima da girafa amarrotada. Alguns restos 

diurnos justificam a presença das girafas no sonho de Hans. Alguns dias antes, Hans tinha feito 

um passeio em que pôde ver uma girafa e quando voltou do passeio, o pai havia feito para Hans 
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um desenho desse animal, a pedido dele. Nesse desenho, Hans questiona onde estava o pipi da 

girafa e o pai pede que ele o desenhe, e o menino faz um traço vertical embaixo da girafa. Outro 

resto diurno seria o fato de que Hans possuía, em seu quarto, uma figura de uma girafa e um 

elefante pendurados em cima da cama do garoto. Esse sonho é interpretado pelo pai de Hans da 

seguinte maneira: a girafa grande é identificada com o pai e seu pênis grande faz referência ao 

pescoço comprido da girafa. A girafa amarrotada seria a mãe de Hans, em referência ao órgão 

genital dela. A interpretação feita pelo pai sobre o fragmento do sonho em que a girafa grande 

estava gritando, refere-se ao fato do pai haver repreendido a mãe por ela permitir que Hans 

ficasse na cama com ela. Freud (1909/2006) acrescenta à interpretação do pai, a construção do 

desejo de Hans, que, certamente, havia desejado ter sua mãe, suas carícias e seu órgão genital. A 

mãe que aparece no sonho, identificada como a girafa amarrotada, é tomada como posse pelo 

menino, que representa esse fato quando senta em cima da girafa amarrotada. Ademais, segundo 

o autor, o sonho tratava-se de vencer o desafio contra seu pai, em que não adiantaria que o pai 

gritasse, pois a mãe o levaria para a cama assim mesmo.  

O relato desse sonho de Hans é mais um exemplo da presença do inconsciente em crianças, 

como foi discutido no Capítulo II bem como da influência dos ideais sociais instituídos, como o 

tabu do incesto. Esse último age como um mecanismo de censura que provoca a distorção no 

sonho de Hans que tem seus pais substituídos por imagens de girafas por meio dos mecanismos 

primários inconscientes da condensação e do deslocamento. Como vimos anteriormente neste 

trabalho, Freud (1900/2006) considera a essência do sonho como uma realização de desejos, mas 

apresenta distorção, como podemos perceber no exemplo do sonho de Hans.  

Como os sonhos, os jogos de Hans eram expressão da solução que ele dava para os 

conflitos e dúvidas que vivenciava. Num de seus jogos, Hans estava brincando com um cavalinho 

de brinquedo que caiu, e o menino chama a atenção para o barulho que fez. A criança demonstra 

com sua brincadeira o incômodo que sentia desde que viu o cavalo cair na rua próxima a sua 

casa, momento a partir do qual, ela passa a evitar a saída à rua, apresentando angústia ao ver 

cavalos. Algumas brincadeiras de Hans foram relatadas por seu pai por referirem-se, claramente, 

ao conflito que ele vivenciava. Uma dessas brincadeiras tratava-se da experiência que Hans faz 

com sua boneca de borracha que ele chamava de Grete, introduzindo um canivete pela abertura 

que a boneca tinha na parte de trás, depois deixando que a faca saísse ao abrir as pernas da 

boneca. Ele nomeia para a empregada o ato da faca sair por entre as pernas dizendo que era o pipi 

da boneca. Após essa brincadeira, segue uma conversa entre o pai e o menino em que Hans 
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manifesta o resultado de suas investigações sobre a origem dos bebês, assunto sobre o qual seu 

pai tarda a esclarecer. O pai de Hans pede que o menino explique o que fez com a boneca e Hans 

diz que queria ver o pipi dela. Aliado a essa explicação, Hans descreve o ato da galinha botar 

ovos, o que para Freud (1909/2006) não foi uma associação ao acaso, pois o assunto sobre a 

brincadeira com a boneca não está dissociado desse comentário sobre o ato de botar ovos. Para o 

autor, o que Hans faz com a boneca demonstra que ele sabe como nascem os bebês. A brincadeira 

em que o canivete sai por entre as pernas da boneca, deixa claro que Hans já estava ciente de que 

os bebês saem de dentro da mãe. Hans busca o saber sobre a origem dos bebês por motivos 

narcísicos e egoístas, e não de maneira inata. Diante do nascimento da irmã em que sente que a 

atenção dos pais deve ser partilhada, Hans inicia sua saga investigativa sobre a origem dos bebês 

e de um meio que o livre da rival. Essa associação de Hans nos remete à elaboração freudiana 

sobre o saber da criança, que difere do que foi instituído como ideal social de criança pura e 

inocente. Freud (1910/2006b) nos aparece com a novidade de uma criança que não é ingênua, 

nem inocente, mas que busca soluções para suas investigações e, algumas vezes, desfruta de 

certos benefícios diante do ideal inocente para ampliar seu conhecimento. Hans demonstra por 

meio da brincadeira e da metáfora do ovo, em que ele compara o fato da galinha botar ovos, ao 

ato do nascimento dos bebês e deixa claro que compreendia que o bebê saiu de dentro de sua 

mãe. Hans disfarça para o pai o conhecimento que já era factível para ele numa atitude que Freud 

(1909/2006) nomeia como zombaria, já que o pai demorou a prestar esclarecimentos ao menino 

sobre como nascem os bebês. Assim, o menino deixa claro que descobriu sozinho, reproduzindo 

isso em seu jogo com a boneca.  

Freud (1909/2006) observa em sua análise do caso Hans que os pais do menino foram 

responsáveis por abordar o material patogênico que o angustiava. O assunto abordado durante 

todo o acompanhamento da fobia de Hans pouco versou sobre cavalos. O assunto mais abordado 

por Hans se tratava da ausência de pipis nas mulheres e a conservação do seu pipi. Freud 

(1909/2006) destaca que houve efeito terapêutico sobre a fobia de Hans, mas lembra que a 

prioridade da análise não é alcançar esse efeito. O autor enfatiza que o essencial é proporcionar 

ao paciente, a capacidade de compreender e tornar-se consciente dos seus desejos inconscientes.  

Freud (1909/2006) afirma que esse trabalho é possível quando transmitimos à criança, com 

nossas palavras, o conteúdo inconsciente. Essa intervenção, segundo o autor, propicia que a 

criança alcance o que está procurando por meio da semelhança com a interpretação que lhe é 

apresentada sobre o que se passa com ela. Freud (1909/2006) considera que o analista permite 



113 

 

que o paciente percorra seu caminho e em determinado ponto há um encontro no conhecimento 

do desejo inconsciente. Assim, a criança mostra-se como um participante ativo na busca pelo 

conhecimento inconsciente.  

Diante desse apontamento de Freud (1909/2006), refletimos sobre o atendimento de 

crianças e a possibilidade da escuta do discurso do infante durante o jogo, sob transferência. Nos 

exemplos descritos no caso Hans, notamos como as brincadeiras e jogos são essenciais no modo 

como as crianças se expressam. Desde o prazer nonsense, mencionado por Freud (1905/2006b), 

em que o bebê faz uso dos sons como um jogo prazeroso que precisa de um sentido, até o FORT-

DA, que Freud (1920/2006) descreve o jogo de uma criança como um meio de expressar o 

conflito psíquico que vivencia. Observamos que no atendimento de Hans, seu pai mostrou-se 

como o verdadeiro motor que mobilizou as elaborações do menino. Constatamos, portanto, que o 

analista a partir do vínculo transferencial com a criança, funcionaria como o verdadeiro objeto 

lúdico que possibilitaria a produção de saber pela criança.  

Com sua investigação psicanalítica e suas incursões sobre a criança, a obra freudiana, nos 

apresenta uma novidade a qual contribui com apontamentos que deixam abertas as possibilidades 

para uma clínica com crianças. Um bom exemplo disso é a observação que Freud (1920/2006), 

em Além do Princípio do Prazer, faz da brincadeira de FORT-DA de seu neto de 18 meses, como 

forma de uma criança comunicar como ela concebia a ausência de sua mãe.  

  Freud (1920/2006), anos depois da publicação do caso Hans, traz uma importante 

contribuição ao atendimento clínico de crianças a partir do discurso apresentado pelo infante no 

manejo do objeto lúdico. Considera o estudo dos sonhos como o método mais confiável quando 

se trata de pesquisar processos psíquicos profundos.  Aponta como característica dos sonhos nas 

neuroses traumáticas a possibilidade de manifestação repetida da situação do acidente sofrido 

pelo neurótico, causando o despertar sob o susto.  

Além disso, Freud (1920/2006) apresenta outra maneira de se conhecer o funcionamento do 

aparelho psíquico, considerada como uma das primeiras atividades da vida do sujeito que é a 

brincadeira das crianças. A brincadeira infantil, como nos assevera Freud (1920/2006), exerce 

importante papel econômico na produção de prazer, como pôde averiguar numa experiência 

manifestada por seu neto de 18 meses. Freud (1920/2006) considera que a criança não 

apresentava elementos que pudessem considerá-lo como um sujeito precoce ou com 

características especiais. A criança pronunciava poucas palavras e mantinha uma convivência 
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saudável com seus pais e sua empregada. O comportamento descrito por Freud (1920/2006), nos 

leva a entender que ela elaborava bem os conflitos de ordem afetiva, respeitando limites e 

separações. Freud (1920/2006), então, descreve um hábito eventual que a criança manifestava de 

apanhar e atirar objetos que encontrava e tornar a apanhá-los, algumas vezes embaixo da cama, 

em algum canto. Esse comportamento dava bastante trabalho à criança. Quando ela praticava 

essas ações e pronunciava a expressão “o-o-o-o-o”, manifestava junto interesse e satisfação. 

Freud (1920/2006) assevera que a expressão se referia à palavra alemã “fort”, o que leva o autor a 

concluir que com esse jogo, o menino brincava de ir embora. Ao observar o menino com um 

carretel, Freud (1920/2006) pôde notar como a brincadeira se completava. Ele atirava o carretel 

de volta e expressava “da” (ali). O autor conclui que a brincadeira completa tratava-se de 

desaparecimento e retorno, deixando claro que essas ações da criança apresentavam um objetivo 

nobre de renúncia à satisfação pulsional, que sentia a partida da mãe como aflitiva. Freud 

(1920/2006) conclui que essa experiência apresentada pela criança, atendia ao princípio do 

prazer, mesmo partindo de uma experiência aflitiva, porque através da experiência repetida no 

jogo a criança alcança uma produção de prazer. O autor ainda afirma que por meio das 

brincadeiras, a criança encontra um meio de repetir as experiências que lhe afetam na vida real, 

ab–reagem à intensidade da sensação, provocando a sensação de se assenhorear da situação.  

O fato de a criança repetir a experiência aflitiva da partida da mãe no jogo como se isso não 

se harmonizasse com o princípio do prazer e, em sua observação, ainda acrescenta que a criança 

repetia num número maior de vezes a saída da mãe e, em menor número, o retorno, o que poderia 

se entender como seu final agradável. A isso, o autor cogita a possibilidade da criança tornar-se 

ativa diante de uma situação em que antes ela encarava apenas passivamente. Outra possibilidade 

encontrada por Freud (1920/2006) seria a criança fazer uso do jogo para satisfazer um impulso 

suprimido na vida real, no caso vingar-se da mãe por afastar-se dela como se dissesse então “vá 

embora! Não preciso de você! Sou eu que estou mandando você embora”.  

Freud conclui que, nesse caso, a criança que ele observava “só foi capaz de repetir sua 

experiência desagradável na brincadeira porque a repetição trazia consigo uma produção de 

prazer de outro tipo, uma produção mais direta”. (FREUD, 1920/2006, p. 27). Ele ainda enfatiza 

que quando a criança desloca-se da passividade da experiência para a atividade do jogo, transfere 

a experiência desagradável para um de seus companheiros de brincadeira e, dessa maneira, vinga-

se num substituto. Essa forma de lidar com as experiências desprazerosas manifesta-se também 

no adulto.  
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Freud (1920/2006) lembra que, em atividades artísticas, o sujeito adulto é capaz de 

expressar ou representar contextos que não poupam ao expectador as mais penosas situações. 

Essas representações penosas, no entanto, podem ser sentidas como altamente prazerosas. Assim, 

Freud ratifica que “isso constitui prova convincente de que, mesmo sob a dominância do 

princípio do prazer, há maneiras e meios suficientes para tornar o que em si mesmo é 

desagradável num tema a ser rememorado e elaborado na mente.” (FREUD, 1920/2006, p. 28). 

Além disso, Freud (1920/2006) acrescenta que haveria tendências além do princípio do prazer 

talvez mais primitivas e independentes, mas que não podem ser atestadas e representadas, no 

exemplo citado.  

Retomando o discurso da criança em análise o qual não acontece por meio da associação 

livre como ocorre com o adulto, perguntamos-nos a respeito do conteúdo presente no discurso 

das crianças durante os jogos e brincadeiras que ela participa. Também nos perguntamos se o 

desejo realizado presente no conteúdo distorcido de seus sonhos não significaria uma 

possibilidade de abordar o desejo inconsciente que incide sobre o conteúdo psíquico. Nos jogos, 

as crianças manifestam o que se passa no seu imaginário sobre o que a angustia e é capaz de 

reproduzir sob a sua concepção seu incômodo, conflito, sensação de abandono, ciúme ou inveja 

do outro. Isto é, o que está sentindo e de um modo que, durante o jogo, ela não sente que sofre 

passivamente a ação, pois na brincadeira ela escolhe se quer sofrer a ação, se quer se vingar, se 

quer reagir e provoca a ação ao reproduzir o que lhe aflige. Freud (1908/2006b), em Escritores 

Criativos e Devaneios, destaca que a criança tem consciência que a história que se dá no jogo 

pertence ao imaginário e não se passa no real. De acordo com a análise do FORT-DA relatada 

por Freud (1920/2006), poderíamos também, em nosssas clínicas, utilizar o lúdico como 

estratégia para fazer a criança falar, pois o neto de 18 meses que ele observava, foi capaz de 

nomear o que se passava em seu jogo, comunicando a elaboração daquele ato. Como conceber, 

entretanto, esse discurso como uma associação que acessa o desejo inconsciente, se a criança 

utiliza objetos reais e tem consciência de que o jogo e a brincadeira pertencem ao campo das 

fantasias? 

Sobre a deformação onírica, Freud (1900/2006), em Interpretação dos Sonhos, afirma que 

os sonhos implicam na realização de desejo e que apresentam elevado grau de deformação em 

seu conteúdo, manifestando incoerência e se compondo de forma absurda e confusa. Santa Roza 

(1994) nos apresenta uma possibilidade de vincular a produção onírica ao brincar da criança. A 

autora distingue os dois fenômenos, ratificando a deformação onírica dos sonhos que se 
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apresentam de maneira incoerente e confusa, e o brincar, que se apresenta como uma atividade 

consciente que envolve ações motoras, perceptivas, uso de objetos concretos. Além de 

corresponder a uma cadeia de associações produzidas pela criança que distingue, claramente, que 

o ato de brincar não corresponde à realidade, a qual é apenas imaginada.  

Já Freud (1900/2006), afirma que os sonhos funcionam como um ressurgimento da vida 

anímica infantil já suplantada. O autor parte do pressuposto de que são realizações de desejos, 

pois se utilizam da via curta da regressão pela via do método primário do aparelho psíquico que 

já se mostrava ineficaz. Freud exemplifica esse método ao citar uma psiquê jovem e primitiva, 

que um dia dominara a vida de vigília abandonada pelo sujeito e que fora banida para a noite. Um 

paralelo pode ser traçado entre o brincar e a representação da vida primitiva do homem quando 

demonstram a utilização pela criança de alguns instrumentos como arcos e flechas em sua vida de 

vigília que são representados através dos jogos e brinquedos.  

O ato de brincar representa para a criança, um universo rico de manifestações das fantasias 

e elaboração de desejos inconscientes que transpassam a sua vida cotidiana. O brincar que a 

criança abandona ao crescer e que era determinado pelo desejo de ser adulto, aparece, 

posteriormente, como fantasias. Freud (1908/2006b) esclarece-nos, em Escritores Critativos e 

Devaneios, que as fantasias são motivadas por desejos insatisfeitos, como uma correção da 

realidade insatisfatória. O poeta representa bem esse trabalho mental quando a partir de uma 

experiência poderosa no presente, é despertado por uma lembrança infantil e encontra realização 

de um desejo na obra criativa. O brincar da criança é como o jogo de fantasia produzido pelo 

poeta. Ambas as atividades funcionam como fontes de prazer, seja para as crianças que brincam 

ou para os ouvintes que têm oportunidade de assistir a peças, ouvir ou ler poesias, apesar dessas 

atividades tratarem muitas vezes de excitamentos penosos. As fantasias podem ser reunidas em 

dois grupos: desejos ambiciosos ou desejos eróticos. O trabalho mental entrelaça passado, 

presente e futuro pelo fio condutor que os une através de um desejo rememorado na infância que 

se encontra insatisfeito no presente e está ligado a um futuro, em que sua realização pode se dar. 

As pessoas, ao crescer, renunciam ao prazer que encontraram no brincar, porém ao refletirem 

sobre a seriedade que envolve os jogos infantis, o adulto pode elaborar a relação presente na 

seriedade com que encara suas atividades atuais com a seriedade com que encarava as 

brincadeiras infantis. Essa elaboração proporciona ao adulto uma sensação de liberdade diante da 

pesada carga imposta pela vida e passa a vivenciá-la com humor. Em A Interpretação de sonhos, 

Freud (1900/2006) relata sonhos infantis como sonhos que apresentam menor deformação onírica 
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e que representariam pura realização de desejo assim como em sonhos de adultos haveria 

distorções tão complexas que seus pacientes achavam difícil acreditar que se tratasse de 

realização de desejos. Freud, nessa obra, faz outra importante contribuição sobre o fato de que os 

sonhos apresentam conteúdo infantil. O autor defende a ideia de que os restos diurnos presentes 

nos sonhos só estão ali porque apresentam a mesma carga de afeto de determinado conteúdo 

infantil da vida do sujeito. 

Os símbolos pelos quais os sonhos se constituem trazem um conteúdo esclarecedor das 

lembranças encobridoras de contéudo infantil. Freud (1900/2006) descreve como símbolos como 

varas, troncos de árvores e guarda-chuvas, lixas de unha, objetos alongados podem representar o 

órgão sexual masculino. No caso do guarda-chuva, o ato de abrí-lo é comparável a uma ereção, 

como demonstrou uma cuidadosa análise de alguns significados de símbolos. Já objetos que 

lembram compartimentos como caixas, armários, estojos, arcas, fornos, quartos, objetos ocos são, 

facilmente, associados ao ventre ou a mulher. Uma impressão comum nas teorias sexuais de 

crianças é o fato de órgãos como vagina e ânus serem compreendidos como uma coisa só. E só 

mais tarde esses dois órgãos serem compreendidos como distintos. Outros símbolos que se 

destacam são os degraus, escadas de mão, escadarias ou subir e descer por uma escada. Esses 

símbolos são tomados como representações do ato sexual, compreendendo os movimentos 

rítmicos, a crescente falta de ar e a facilidade com que, através de alguns saltos rápidos, se chega 

à base. Esses movimentos são necessários ao subir e descer uma escada  e denotam elementos 

suficientes para tomar esses objetos numa interpretação onírica como representantes de um ato 

sexual. Em determinados sonhos, verificamos as representações dos símbolos aliados às 

experiências infantis.  

O período infantil na obra freudiana, corresponde a um período inicial da vida, permeado 

de vivências marcantes do sujeito que podem tornar-se recorrentes ou manifestar-se em 

experiências em suas relações, sonhos, fantasias inconscientes. Em um Sonho com escada, Freud 

(1900/2006) descreve um sonho interpretado e relatado por Otto Rank em que o sonhador é 

levado a uma polução.  O sonho apresentava uma cena em que o sonhador corria por uma escada 

atrás de uma menininha que lhe havia feito alguma coisa e tentava castigá-la. Posteriormente, no 

pé da escada, uma mulher segura a menina e o sonhador se vê copulando com a menina, como se 

estivesse no ar. Na interpretação, o sonhador traz fragmentos de infância em que se recorda que 

essa escada o faz lembrar da casa em que passara sua infância e que nas escadas dessa casa se 

deparara, conscientemente, pela primeira vez, com os problemas do sexo. O sonhador se recorda 
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que brincava de escorregar no corrimão da escada e isso lhe proporcionava sensações sexuais. Já 

o fato de não estar com os pés no chão, lhe davam a impressão de estar voando. Em outros 

momentos, o sonhador brincara com os filhos do vizinho na escada do prédio ao lado e satisfizera 

seus desejos da mesma forma como aparecia no sonho, apenas esfregando seus genitais nos 

genitais do outro.   

Como vimos anteriormente, neste trabalho, Freud (1900/2006) menciona o mecanismo da 

figuração como efeito da condensação e deslocamento que converte o conteúdo do sonho em 

imagens que alcançam os sistemas perceptivos. E essa conversão em imagens visuais dá-se a 

partir do processo secundário, diferentemente da condensação e o deslocamento que se dão no 

processo primário. A formação dos sonhos é assemelhada pelo autor à linguagem poética, que faz 

uso de símiles e metáforas.  Freud (1900/2006) alega que na construção do sonho haveria uma 

influência das fantasias relacionadas ao desejo tão perceptíveis na vida de vigília construídas a 

partir de repetições ou versões modificadas de cenas da infância. Isso nos leva a crer que o 

disfarce do sonho, muitas vezes, corresponde ao núcleo da fantasia onírica distorcida pela 

combinação com outro conteúdo. E todos esses efeitos mencionados, que provocam a 

deformação onírica, também incidem sobre os fenômenos da vida cotidiana das pessoas como o 

esquecimento, os lapsos de linguagem, os atos falhos e certa classe de tropeços.  

Santa Roza (1994) recorda-nos que o simbolismo que encontramos presente no brincar, 

situa-se como a figuração dos sonhos regulada pelo sistema preconsciente/consciente, sistema em 

que ocorre o predomínio do processo secundário. A autora destaca que pertencendo ao processo 

secundário, a atividade lúdica e seu conteúdo latente podem ser aproximados dos devaneios. Os 

devaneios, por sua vez, são aproximados dos sonhos por Freud (1900/2006) através de 

propriedades comuns a ambos. Dentre essas propriedades estão as características de trazerem em 

seu conteúdo a realização de desejos e o fato de as vivências infantis estarem na constituição de 

ambos. Portanto, tanto os sonhos quanto os devaneios são resultado de um relaxamento da 

censura. Para o autor, a reordenação e recomposição do desejo inconsciente ocorrem por meio da 

elaboração secundária ao constituir um material que, combinado às reminicências do passado, 

servem de material para uma construção moderna. Assim, a elaboração de Santa Roza (1994) 

sobre o brincar como o primeiro devaneio põe o desejo em movimento e traz em seu pano de 

fundo: o passado, o presente e o futuro. Podemos compreender o que Freud (1920/2006) nos 

descreve no jogo do FORT-DA ao correlacionar a brincadeira com um controle que a criança 
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apresenta sobre o objeto, o que permite um resgate do passado que sofre uma permuta com o jogo 

encarado como substituto da passividade da criança frente à ausência da mãe.  

A análise de crianças traz em sua essência a observação de Freud (1920/2006) de que ela 

não deve priorizar o efeito terapêutico e sim propiciar à criança o acesso a seu desejo 

inconsciente. Como destacamos, o analista funciona como o principal objeto lúdico tomado pela 

criança como depositário de seus impulsos libidinais, uma vez que devemos considerar a 

presença dos pais como intermediário importante nesse processo. Diante desse contexto, torna-se 

essencial discutir sobre os elementos que atravessam o discurso daqueles que conduzem a criança 

ao analista. Essa especificidade da clínica com crianças interpõe-nos ao ideal constituído 

socialmente sobre a criança, presente no discurso dirigido ao analista. A esse discurso, 

defendemos o propósito que não deve ser respondido, pois tomamos a criança sob a perspectiva 

proposta por Freud o qual parte da singularidade da presença do inconsciente como a principal 

novidade a ser apresentada sobre a criança. Com este trabalho, portanto, notamos que interpondo 

o ideal de criança socialmente instituído à desconstrução desse ideal proposto pela práxis 

psicanalítica, demonstramos que não se negligencia o universal da norma social. Constatamos 

que tal práxis prima pela singularidade do sujeito. Em uma análise, o sujeito torna-se ciente do 

seu desejo, sem, contudo, priorizar, nesse processo, o efeito terapêutico. 
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Considerações Finais 

 

As considerações finais da dissertação bem como contribuições e sugestões para trabalhos 

futuros serão aqui apresentados, ressaltadas algumas reflexões acerca do tema estudado sem, no 

entanto, pretender esgotá-lo, uma vez que o mesmo é vasto e complexo.  

O objetivo, que impulsionou este trabalho, foi abordar a concepção psicanalítica dos ideais 

constituídos socialmente a respeito da criança e como eles são elucidados por Freud em sua obra. 

Dessa maneira, o tema explanado foi a criança e o infantil em Freud: a clínica psicanalítica com 

crianças e os ideais socialmente instituídos. Este trabalho explanou detalhadamente o conceito de 

criança na cultura ocidental. Demonstramos através das obras de importantes autores como 

Rosseau, Santo Agostinho, Àries, Del Priore e Tassinari como o conceito de criança que temos 

hoje foi construído ao longo da história social e das transformações sociais. A criança alcança 

tratamentos diversos, desde a completa ignorância, até o lugar de cautela e do cuidado social que 

a trata como um ser que ainda não responde por si, inimputável. A criança passa a ser protegida e 

preservada de qualquer influência que possa corrompê-la e deve ser corrigida ou modelada até 

que se torne um adulto capaz de se manter fiel aos valores vigentes, na norma social. Qualquer 

traço apresentado pela criança que leve a crer que ela não encarna esse ideal, torna-se motivo de 

preocupação e em, alguns casos, motivo para procurar a ajuda de um especialista que devolva sua 

inocência e nobreza.  

Entretanto, como vimos, Freud apresentou a criança como uma condição do sujeito. A 

partir do atendimento dos neuróticos, o psicanalista vienense constatou a importância do período 

inicial da vida como um momento em que o indivíduo vivencia importantes complexos os quais 

marcarão e deixarão traços que estarão presentes durante toda a vida. Freud apresentou um 

conteúdo extenso sobre o período da infância do indivíduo. O conteúdo apresentado é expressivo 

e importante como contribuição para o atendimento clínico com crianças. O autor comenta sobre 

o inconsciente e o mecanismo dos sonhos na criança assim como fez ricos apontamentos sobre as 

especificidades da condição do infante quando publicou seu texto sobre os chistes. Além disso, 

contribuiu para a compreensão sobre das teorias e investigações sexuais das crianças ao discutir a 

pertinência dessas investigações na construção do saber do indivíduo. Um saber que a criança 

busca em motivações que envolvem interesses circunstanciais provocados pelos sentimentos 

ambivalentes que sente em relação à figura do pai e dos possíveis irmãos os quais são percebidos 
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como obstáculos ao dividir com ela o afeto e a atenção da mãe. Freud, no entanto, não ignorou a 

influência dos ideais sociais e considerou que a criança também não a ignora. Para o autor, a 

criança reconhece seu lugar idealizado pela sociedade e se vale disso em suas investigações. Isso 

porque ao ser considerada ingênua, a criança sente que sua liberdade é maior, sente-se mais à 

vontade na busca por conhecimento.  

Freud propôs uma origem para o ideal instituído socialmente no mito da Horda Primeva. O 

autor considerava que os mitos são expressão dos traços inconscientes do indivíduo. O mito 

representa a potência do inconsciente sobre a instância do eu e da razão e foi utilizado por Freud 

também na formulação do conceito do Complexo de Édipo. No mito do Rei Édipo, o percurso 

percorrido pela personagem principal ocorre como se ele estivesse cumprindo um destino 

inconsciente dos rumos previstos pelo oráculo, apesar de acreditar que soubesse. No caso dos 

ideais instituídos a partir do mito da Horda Primeva e do parricídio, foi erguido um Totem. Com 

isso é inaugurado o totemismo, ao qual se assemelham todas as religiões. Junto a esse processo 

foi estabelecido o princípio da moral social, derivada da culpa e arrependimento provenientes do 

assassinato do pai. A relação com a imagem do pai após esse evento, resulta em sentimentos 

ambivalentes de admiração e medo. O caso clínico analisado por Freud a partir do relato do pai 

de Hans representa de maneira interessante como os ideais instituídos socialmente exercem uma 

influência sobre o sintoma apresentado pela criança. O desejo da criança em ser “mimado” pela 

mãe remete ao tabu do incesto do qual se origina o sentimento de culpa por imaginar o pai morto. 

A criança fica angustiada enquanto esses desejos se mantêm latentes, sendo o sintoma um 

substituto para o conflito inconsciente. Hans manifestou um discurso por meio dos sonhos e do 

ato de brincar que demonstraram suas elaborações a respeito do que se passava. Freud afirma 

com análise do FORT DA que a criança é capaz de representar seu conflito inconsciente quando 

brinca. Tais pressupostos contribuem para o futuro da clínica com crianças. 

O discurso dos sujeitos que apresentam a queixa manifesta-se impresso pelo ideal acerca da 

criança por medos, receios e culpa diante do que ela manifesta com seu sintoma. O sujeito, que 

emite o discurso, percebe apenas o que se passa a nível do conteúdo manifesto do consciente, 

rendendo-se às classificações da sociedade. Além do mais, compara o filho ao ideal social que 

estabelece os padrões de conduta do indivíduo.  

À uma demanda embasada no enquadre social  dirigida ao analista, não há resposta. Os pais 

e a criança estabelecem uma transferência com o analista de maneiras diferentes. A transferência 
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dedicada ao analista pela criança, passa pelo intermédio dos pais e os pais como não são 

implicados como o analisante, supõem um saber ao analista e essa transferência não é manejada 

para uma análise. A transferência estabelecida pela criança é alimentada por sentimentos 

ambivalentes, como foi comentado nesta dissertação, mediada pela relação que a criança mantém 

com os pais. Percebemos a transferência estabelecida pelos pais como um interessante aspecto a 

ser abordado em uma pesquisa no futuro. Diante do que destacamos como ideais sociais, 

localizamos na obra freudiana, a instituição desses ideais sob a perspectiva do mito da Horda 

Primeva e do Totemismo. Também exploramos conceitos importantes na teoria psicanalítica e 

algumas especificidades na aplicação desses conceitos no atendimento de crianças.  

O presente trabalho abordou, a nosso ver, de forma satisfatória, o objetivo proposto, ao 

abordar aspectos da concepção psicanalítica dos ideais instituídos socialmente a respeito da 

criança, e como eles são elucidados por Freud. O atendimento clínico psicanalítico com crianças 

apresenta algumas peculiaridades, como o contato com os pais, responsáveis ou a escola que a 

criança frequenta, assim como aborda o discurso da criança que se captura em meio a seus jogos. 

Vimos que os ideais socialmente instituídos estão relacionados em Freud com dois 

complexos vivenciados pelas crianças, como o Complexo de Édipo e Castração, manifestos nos 

adultos através dos aspectos infantis. Freud cogita que os traços culturais identificados nos ideais 

instituídos são herdeiros de uma sociedade primitiva. Após o ato do parricídio ocorrido nessa 

sociedade, os irmãos pactuam um contrato social que dá origem às premissas morais 

civilizatórias e que aparecem reeditadas nos sentimentos ambivalentes expressados pelo sujeito 

em relação à figura do pai em sua infância, ou mantidos na estrutura neurótica. O conflito 

ocasionado por um excesso de angústia apresentado pela criança, ao atravessar o Complexo de 

Édipo e de Castração, pode resultar num sintoma que funciona como motivador de dúvidas e 

questionamentos no ambiente familiar até culminar na chegada ao consultório do analista. Nesta 

dissertação, não tomamos o sintoma da criança como aspecto a ser trabalhado. Notamos, 

contudo, que ao apontarmos as queixas dos pais e os ideais socialmente instituídos, nos 

perguntamos como a criança responde a esse ideal que é demandado que ela encarne. Talvez, o 

sintoma possa ser tomado como um modo de resposta da criança ao ideal dos pais. Constatamos, 

portanto, que o tema do sintoma da criança é fundamental na clínica psicanalítica com crianças e 

compõe-se como importante tema de pesquisa num outro trabalho.  
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Outro aspecto suscitado a partir da construção desta dissertação em conformidade com o 

sintoma é a possibilidade de uma pesquisa sobre a hipótese da manifestação da neurose na 

criança, estabelecendo a distinção entre a neurose infantil e a neurose da criança. O final de 

análise na criança mostra-se como outra perspectiva importante na análise destas, tendo em vista 

todos os aspectos que estão envolvidos nas possibilidades e impossibilidades de um final de 

análise e suas especificidades quando trata-se de um sujeito no período inicial da vida.  Dessa 

maneira, esta dissertação não contemplou temas relativos à clínica com crianças, mas contribuiu 

como ponto de partida para que se aprofunde nesses importantes elementos, considerando que os 

conceitos aqui desenvolvidos detalhadamente, estabelecem como importante precursor para 

abordar esses conceitos.  
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