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Apontamentos sobre a hiperatividade no Seminário da Ética 

Felipe Oliveira de Andrade1 

 

O TDAH não é uma categoria nosográfica psicanalítica; no entanto, Freud 

recorreu às funções do eu como a atenção, a motricidade que são eixos desse transtorno, 

mas também à memória, o julgamento, desde seu Projeto para uma psicologia para 

neurologistas, de forma que a psicanálise pode ter muita coisa a dizer e a explorar nesse 

campo. 

No seminário A Ética da Psicanálise, Lacan toma pontos da obra freudiana, 

especialmente do Projeto e diz que ele não é um texto como apresentou Jones, em que a 

teorização freudiana ainda se faria numa linguagem biológica, a fim de ganhar respeito 

da comunidade científica. Não, para Lacan, na terceira aula do seminário da ética, o 

projeto continua sendo a base e o porão da reflexão freudiana.  

O Projeto está na base da descoberta por Freud das neuroses, do conflito e situa 

Freud, a partir daí, num ponto de articulação ética que nenhum pensador conseguiu fazer.  

A realidade, diz Lacan, “é precária”! 

E é justamente na medida em que seu acesso é tão precário que os 

mandamentos que traçam sua via são tirânicos. Enquanto guias para 

o real, os sentimentos são enganadores. Não é de outra maneira que 

é expressada a intuição que anima toda a pesquisa auto-analítica de 

Freud sobre a abordagem do real. Seu próprio processo só pode ser 

feito, primeiro, pela via de uma defesa primária. A ambiguidade 

profunda dessa abordagem exige do homem para o real se inscrever 

primeiro em termos de defesa. Defesa que já existe antes mesmo das 

condições para o recalque se formularem. (Sem. VII, lição II, Prazer 

e realidade, p. 42-43) 

 

Lacan retoma o estudo do princípio de prazer e do princípio de realidade, 

colocando-os em oposição, muito mais do que em continuidade. Não se trata de um 

princípio de prazer que vai contar com os retoques da realidade para direcionar sua ação 

com menor custo-benefício. Pelo contrário, Lacan afirma que estamos na primeira 

contenda de Freud “com o próprio pathos da realidade que ele lida de seus pacientes!” 

 
1 Membro do Centro de Estudos Freudianos do Recife – CEF- Recife. 

 



ANDRADE, Luiz Felipe Oliveira de: Apontamentos sobre a hiperatividade  no Seminário da 

Ética. Biblioteca Virtual do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise. Trabalho apresentado 

na Jornada sobre o Seminário VII  de Lacan, Fevereiro/2021. 
 

www.voxinstituto.com.br 2 

(Sem. VII, lição III, Uma leitura do Entwurf) p. 50) Não estamos numa prática de 

domesticação da realidade, mas que visa antes de mais nada à lida com o real...  

Os mandamentos morais, incluindo aí as proibições, não esgotam o que podemos 

perceber de conflituoso no sujeito..., pois em nossa atividade enquanto estruturada pelo 

simbólico, há um peso de real na estrutura, há um vazio que aparece velado e desvelado 

a partir do enlace com o simbólico. (Então, acompanhando o raciocínio de Daniele 

Sanches quando destacou a medida de proibição que contém o aparelho, não sem 

considerar também o vazio. Não seria o mandamento e a proibição do pai que indicaria 

a sublimação, mas a sublimação surge do vazio, Deus e o pai são sublimações. O que me 

leva a pensar em que medida podemos acompanhar na transferência uma sublimação- 

sublime-ação que nos dê pai, nos ofereça essa outra medida).   

O organismo desamparado, sem recursos, até para seus reflexos, pode ter um 

encontro ao Nebenmensch (Próximo socorredor) (eu prefiro socorro, com relação à 

urgência de vida do Neben, do que assegurador..., pois não temos que estar nunca 

seguros e, socorro, a gente recebe independente da segurança alcançada).  

A primeira pessoa a prestar Atenção à criança sempre prematura, pode perceber 

suas ações ainda incapazes de cumprir as ações específicas frente às excitações de seu 

corpo que o invadem como vindo de fora. Precisa baixar seu nível de excitação endógena, 

para a realização de ações específicas que se engajam de maneira mais ou menos 

satisfatória. Para quem? Este Outro empresta seu funcionamento, desde sempre tramado 

na e pela linguagem para aquele que engajando-se-aí, tem suas ações e funções 

antecipadas, ao mesmo tempo em que pode começar a transbordar as excitações do Outro 

em suas iniciativas. É desse jogo que podemos acompanhar o que Lacan diz no seminário 

da ética, que o princípio de prazer jamais vai ser recoberto pelo princípio de realidade 

(ligada por ele ao Not des Lebens = a urgência da vida). Vamos sempre sentir a presença 

de uma dimensão estranha ao mundo das coisas, ações e palavras. Das Ding que ele situa 

é a área na troca com o Outro que permanecerá opaca, mas igualmente insistente como 

ponto de fuga nesta constituição. Lacan diz:  

E se não há algo que ele alucine enquanto sistema de referência, 

nenhum modo de percepção vai se ordenar, se constituir de modo 

humano. O mundo da percepção nos é dado como correlativo, como 

dependente desta alucinação fundamental sem a qual não há 

nenhuma atenção disponível. (Seminário VII, Lição IV, Das Ding 

I, p. 68- com alterações da edição francesa da ALI) 
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Lacan se refere aqui à função da Atenção em Freud como apoiada não numa 

realidade das coisas objetivas ou ideais, mas nessa alucinação primária, sem a qual não 

há referência para medir o quão próximo ou distante estamos de algo humano que pode 

reduzir nossas tensões. A partir daí, podemos pensar em muitas situações de desatenção 

distintas. Desde uma criança que passa de uma ação para outra, já que nada a detém... 

ficaram poucas marcas de um próximo atento a ela e socorredor e, desse modo, podemos 

ser uma presença indiferente ou mesmo invasiva para ela. Até as distrações de cada um, 

que podem corresponder a momentos em que nossa satisfação mais alucinatória atravessa 

nossas ações, atrapalhando-nos na realização de um propósito, em que descarregamos 

mais do que nos engajamos. 

Graças à função inibidora do Real-Ich ou do Eu-Real, o pólo de representações do 

desejo não conservará todo o investimento. Uma parte deste investimento vai se voltar 

para o pólo perceptivo e vai se transformar em ATENÇÃO PSÍQUICA à busca do objeto 

de satisfação no mundo exterior. Torna-se necessário julgar as novas percepções a uma 

das representações inscritas no pólo alucinatório. 

Como há necessidade para o aparelho psíquico de encontrar semelhanças antes de 

autorizar a resposta motriz específica, os novos trilhamentos entre as representações vão 

se instaurar. Os processos de julgar e de reconhecer vão se colocar então e, com eles, toda 

a complexidade dos pensamentos inconscientes. O que só pode ter lugar sob a condição 

de que o trilhamento alcance o conjunto das representações de desejo, investidas de modo 

durável.  

Algo além do prazer-desprazer pode se instalar, segundo Lacan que parafraseia 

Freud, para além de excitações que ameaçam abalar a constituição do falasser... A 

experiência de satisfação, que só pelo fato de estar assim no singular, não quer dizer que 

não tenha que passar por algumas voltas para estabilizar alguma coisa, é feita com a 

palavra do Outro que faz incidir um corte. A experiência de satisfação gera não apenas 

um receber prazer do outro e lhe dar prazer, mas um fazer-se prazeroso ao Outro (fazer-

se ver, comer, cagar, mexer, ouvir, etc.), para, assim, separar-se dele, considerando que 

aí se oferecem as coordenadas para o recalque de uma representação do desejo. Este 

recalque não é nem de longe a única defesa do aparelho psíquico, garante Lacan. É por 

isso que Lacan situa também, nas primeiras lições, a importância das neuroses atuais na 

nosografia freudiana. Aquilo que continua a se acumular e se descarregar em nosso corpo, 

sem mediação. 
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Quando a excitação é exógena, o princípio de inércia funciona, descarregando a 

tensão. Arco-reflexo.  

As excitações endógenas como fome, sede e impulsão sexual vão gerar um 

problema. Elas excitam até certo patamar, podendo se transformar a partir daí em libido 

psíquica, entrando em conexão com grupos de representação capazes de desencadear uma 

ação específica. Não mais qualquer meio de descarga, portanto! 

O organismo não tem recursos próprios dos quais possa servir-se 

nem para fugir desses estímulos nem para descarregá-los. É a 

realização de determinadas condições no mundo externo que torna 

possível a cessação dessas excitações. A prova está na necessidade 

de nutrição: como o indivíduo está submetido à urgência da vida, 

faz-se necessário que um esforço independente das quantidades 

endógenas e maior do que elas, realize a ação específica capaz de 

pôr fim ao aumento da excitação. A submissão à urgência da vida 

(Not des Lebens) faz com que o organismo aprenda a renunciar à sua 

tendência à inercia e a suportar uma quantidade armazenada de 

energia com a qual possa fazer face à necessidades vitais. (...) Na 

primeira parte do Projeto para uma psicologia científica, Freud 

escreve que o organismo humano é incapaz de executar a ação 

específica que conduz ao reestabelecimento de seu equilíbrio. Assim 

sendo, quando o aumento da quantidade de estimulação produz uma 

descarga por vias reflexas, a pessoa, atenta (hilfreiche Individuum) 

ao estado em que a criança se encontra, realiza, em seu lugar, a ação 

específica pelo aporte de uma ajuda estrangeira (fremde Hilfe).  A 

intermediação da ajuda estrangeira (fremde Hilfe) transforma a via 

de descarga, de modo que ela passa a ter a importantíssima função 

secundária da comunicação e o desamparo original dos seres 

humanos  é fonte primordial de todos os motivos morais.” 

(1950/1977: 422: grifos Frej)  

 

→ momento lógico em que o organismo é metamorfoseado em ser humano. Essa 

metamorfose parece acontecer a partir do momento em que o que teria sido uma via de 

descarga das quantidades de excitação passaria a ter a função secundária de compreensão 

mútua. É a intervenção da pessoa atenta e experiente trazendo a ajuda estrangeira (fremde 

Hilfe) que abre o campo da reciprocidade na compreensão. 

Freud diz, ainda, que  

Quando a pessoa prestativa efetuou o trabalho da ação específica no 

mundo externo para o desamparado, este último se encontra numa 

posição, por meio de dispositivos reflexos, de cumprir 

imediatamente no interior de seu corpo a atividade necessária para 

suprassumir o estímulo endógeno (endogenen Reizaufhebung). A 

totalidade desse processo representa então a experiência de 

satisfação, que tem as consequências mais decisivas para o 
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desenvolvimento das funções individuais. (p. 154)Frej, Nanette 

Zmeri. [...] Com um grande X. In: Costa, A. & Rinaldi, D. Escrita e 

Psicanálise. Editora Cia de Freud: Instituto de Psicologia. UERJ, 

2007.  

 

Temos um resumo do próprio Lacan do que pretendemos articular da excitação 

que passa como prazer-desprazer na experiência de satisfação como desejo e a 

participação do Outro na Atenção e motricidade do sujeito: 

Lição de 9 de dezembro, Lacan diz:  

E se não há algo que ele alucine enquanto sistema de referência, 

nenhum modo de percepção vai se ordenar, se constituir de modo 

humano. O mundo da percepção nos é dado como correlativo, como 

dependente desta alucinação fundamental sem a qual não há 

nenhuma atenção disponível. 

 

Vestígios de lembranças ficaram dessa experiência - função de uma certa memória 

começa a se formar. 

1- aqueles da descarga motora produzida por um certo número de movimentos que põe 

fim ao vivido de desprazer. 

2- O investimento de um certo número de traços mnésicos que correspondem à percepção 

do próximo socorredor. 

3- Os trilhamentos entre essas duas ordens de imagens de lembranças (dos movimentos 

que eu fiz para aplacar a tensão, articulados aos traços que correspondem à presença de 

meu próximo, trazendo seu socorro).  

Quando ressurge um estado de impulso, o investimento encontrará os trilhamentos 

eficazes para levar ao conjunto de imagens de lembranças e as vivificar. São as 

Wunschvorstellung, representações de desejo. 

Esta vivificação = percepção = é a satisfação alucinatória primária. 

 

___________________________________ 

Uma senhora que recebi, desde as primeiras sessões, entrava na sala falando ao 

telefone. Era muito bem sucedida nos diversos negócios. E passava 10 a 15 minutos 

falando com alguém ao telefone: - então, passe pra ela, pra cliente, vou falar com ela. Ou 

dava broncas na pessoa com que estava falando: algum incompetente. Principalmente 

após morar nos EUA, ela sentia que não dava mais pra manter negócios e a vida no Brasil. 

Seus filhos, todos, tinham ido embora de casa, ela assumiu que os expulsou e chorou 

algumas vezes nas sessões. (Percebi que não funcionava acenar com a mão para ela parar 
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a ligação, ou dizer que ela, ao entrar na sessão, não fizesse mais aquilo. Ela parecia ter 

que mostrar ou contar comigo para ver e ouvir onde ela estava tendo prejuízos. Ela me 

alertou sobre isso quando disse que os dois últimos analistas a expulsaram da sala!) 

Ela sempre controlava meus horários. Absurdo o sr. não começar no horário. Dê-

me outra hora! – Engraçado, vocês desmarcam quando precisam, mas a gente não pode 

faltar (ao que eu perguntei: - quem lhe disse que não pode faltar?). Mas comecei a dar-

lhe razão. É mesmo, você tem seus compromissos e eu tenho que lhe atender na hora. 

Como estão as coisas? Mas ela, em geral, é quem terminava a sessão. Eu já vou! Eu vou 

agora. Claro que no momento em que se tornava insuportável pra ela. Comecei a pedir 

que ela aguardasse, eu precisava saber ainda tal e tal coisa.... Na próxima eu te explico. 

Até que um dia concedeu falar um pouco mais.  

Não se contentava em dizer qual era a data em que eu podia agendar, mas partia 

pra cima de mim a fim de pegar a caneta e dizer ela própria como deveria ser! Vinha pra 

cima pegar meu celular quando eu ia ver algumas datas ou alguma notícia que ela desejava 

mostrar-me. Quando eu ia falar alguma coisa, ela, antes de eu dizer, já comentava, 

criticava toda observação que eu mal esboçava, numa pressa em concluir corretamente, 

em demonstrar que estava certa e eu, errado. Começava a ver suas próprias falhas. Eu não 

lhe apontava nenhuma contradição. Quando ela percebia, pedia desculpas ou saia. Eu lhe 

dizia: tudo bem! Ela me disse que eu era bonzinho! Eu disse que não. Que eu prefiro ser 

bom! Ela disse: Ixe! Ah é? Pois eu não venho mais! 

 Desistiu de vir algumas vezes e só voltou por insistência da filha que é uma colega 

psicanalista! - Oh meninooooo, ela diz! Eu precisava aceitar essa presença de um próximo 

que ela podia controlar, dominar, a presença de sua alucinação, tanto quanto de sua 

correção motora ou de pensamento! Eu precisava ser bonzinho, pois bom é ameaçador! 

Quem sabe, assim, quando ela tivesse chance de tatear, isso desse margem a algum 

equívoco ao qual ela pudesse, por sua vez, consentir. (Acréscimo do episódio com o 

empegado, se perguntarem). 

________________________________ 

Nem sempre temos acesso ao momento em que o déficit de Atenção e a 

hipermotricidade da criança se instalou através dos pacientes adultos que recebemos. Não 

obstante, aqueles que trabalham com bebês e crianças nos oferecem algumas pistas de 

como isso pode se dar. Nas anamneses podem constar questões do tipo: Foi antes da 
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aquisição do andar? Foi depois? Foi no momento de aquisições da escrita? É apenas na 

presença da mãe, por exemplo? É mais constante, mesmo com a ausência desta? 

Retomando o projeto por Lacan, as excitações do aparelho psíquico, podem fazer 

o corpo da criança dirigir investimentos em direções e ações diversas. Isto não está desde 

já orientado. Além disso, como referimos, ele traz de Freud a ideia de que a linguagem 

está sempre presente – a criança é falada mesmo antes de nascer, como costumamos dizer 

- então algo se prepara em pelo menos duas vertentes da linguagem. Uma “operação da 

linguagem como função, ou seja, no momento em que ela se articula e desempenha, com 

efeito, um papel essencial no pré-consciente, e a estrutura da linguagem, segundo a qual 

os elementos colocados em jogo no inconsciente se ordenam.” (Sem.VII, lição IV, Das 

Ding, p.59) Entre elas, estabelecem-se os trilhamentos que vão organizar a economia 

psíquica.  

Não basta que os pensamentos dos próximos cuidadores existam sobre a criança, 

não basta que a palavra exista, é preciso que ela seja direcionada de tal forma à criança 

que opere como função para ela. A Sache, como coisa, não está em oposição à Wort – 

palavra, mas se faz com ela e a partir dela...Cito Lacan: 

Por mais implícitas que estejam inicialmente na gênese dessa ação, 

as coisas estão sempre na superfície, estão sempre ao alcance de 

serem explicitadas. Na medida em que é subjacente, implícita, em 

toda ação humana, a atividade, da qual as coisas são os frutos, é da 

ordem do pré-consciente, ou seja, de algo que nosso interesse pode 

fazer vir à consciência, com a condição de prestarmos bastante 

atenção a ela, de a notarmos. A palavra encontra-se aí em posição 

recíproca, visto que se articula, que vem explicar-se com a coisa, 

visto que uma ação, ela mesma dominada pela linguagem, até 

mesmo pelo mandamento, o terá, este objeto, destacado e feito 

nascer. (Sem.VII, lição IV, Das Ding,  p. 60 

 

A função da Atenção, primeiro prestada e antecipada pelo outro, vem se 

mostrando na nossa leitura que Lacan traz do Projeto, como algo que pode se manter 

constante e funcionar para colocar em palavras, realizar um sobreinvestimento nos 

pensamentos inconscientes, não verbalizados, produzindo “uma orientação em relação ao 

mundo real, com relação ao qual, continuamos a nos surpreender”. “É em suas próprias 

palavras que o sujeito, de uma maneira quão problemática, chega a apreender as astúcias 

às quais suas ideias vem agenciar-se em seu pensamento, ideias que emergem 

frequentemente de uma maneira quão enigmática.” (Sem.VII, lição IV, Das Ding,  p. 63) 
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“O sujeito consciente só apreende o que quer que seja daquilo que se encontra 

interessado no processo de Descarga (Abfuhr), e que entra com a marca do princípio de 

prazer, na medida em que há algo de centrípeto no movimento, que há sensação de 

movimento para falar, sensação de esforço.” (Sem.VII, lição IV, Das Ding, p. 63-64). E 

isso limitar-se-ia a uma percepção obscura, capaz no máximo, de opor no mundo as duas 

qualidades que Freud não deixa de qualificar de monótonas, o imóvel e o móvel, o que 

pode mover-se e o que é impossível de mover, se não houvesse certos movimentos que 

são de estrutura diferente, os movimentos articulados da fala. Isso é algo que participa 

ainda da monotonia, da palidez, da falta de cor, mas é por meio disso que chega à 

consciência tudo o que se refere aos processos de pensamento, a esses ensaios miúdos do 

encaminhamento de Vorstellung em vorstellung, de representação em representação, em 

torno do que todo o mundo se organiza. É na medida em que algo no circuito sensação-

motricidade vem interessar, num certo nível, o sistema ѱ que algo é retroativamente 

percebido, sensível, sob a forma de Wortvorstellung = representação de palavra. (Sem.VII, 

lição IV, Das Ding,  p. 64) 

Em muitos trabalhos, com as crianças hiperativas, procuramos o quê? 

Acompanhá-las em suas descargas e agitações, que podem também ser iniciativas, 

quando elas se detem diante de algo que “chamou sua atenção” e procuramos instigar seu 

interesse, propor um jogo, trocas ali com ela, prolongando, como falaram muito bem as 

colegas do Grupo Ponte, suas ações e suas falas... A narrativa pode se desenvolver mais, 

podemos explorar mais? Assim, não interpretamos, mas participamos deste 

funcionamento, podendo alcançar as funções da Atenção e da Motricidade. Agora, isso 

nos parece só poder ter, em alguns casos, um efeito tão sustentável, se pudermos alcançar, 

com nossas intervenções, algo da notação psíquica (desta memória) que tem a ver com a 

função da memória que o Eu, conforme Freud no Projeto faz, diante de suas ações 

implicadas na ação de seu Outro. É por isso que, para muitas crianças, precisamos estar 

em falas e jogos, presentes com seus pais, para tentar entregar a eles, seus Outros, algumas 

vezes, os pontos, que Lacan diz muito bem na segunda aula... que ficam às portas da ação 

moral como tal! Ou mesmo algum limite! Não só prolongar, mais onde assentar estofo! 

Essas intervenções podem dar chances de modificarmos as ações empreendidas pelas 

crianças, também, a partir de suas nomeações pelos pais! 

Uma criança hiperexcitada, pelas trocas com a mãe que não lhe deram estofo para 

envolver seus movimentos em torno da satisfação com seu Outro, pode extravasar sua 
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excitação na convivência de seus próximos. Como numa fila da cantina escolar, por 

exemplo (devo esta vinheta à Danielle Wanderley, psicanalista do Niip em curso com a 

equipe dos Ciclos da Vida de que faço parte): a criança bate seu braço na criança da frente, 

esta reclama, ela volta movimentando suas pernas, como que tentando retomar o 

equilíbrio do corpo (que algumas vezes está comprometido - no seu eixo de gravidade 

mesmo); aí ela recua e bate nas crianças de detrás que lhe empurram e chamam-na de 

desastrada. Ela aí, começa a se irritar, com razão: há algo que ela não consegue conter. 

Das Ding, lembrem-se de Lacan, pode ter a cara da hostilidade. Esse fluxo que insiste em 

mim, em meus limites, esse caos, pode levar a algo como uma dor, um incômodo interno, 

que, não sabendo como conter, posso ver reprovado de fora. Isso vai ganhando ares de 

perseguição para a criança e o supereu, que ordena mexer, vai ser aquele também que 

passará a obter a punição para seus extravasamentos ao debater-se contra o próximo. É 

indiscutível que 50% das crianças com TDAH, estão acompanhadas do transtorno 

desafiador – opositor, ou de conduta...-, em que a transgressão vai se tornando mais ou 

menos deliberada, em busca de apaziguar esse supereu que começa a se encarnar em 

frases do tipo -  como diz Lacan: Tu ! ou Diabo! Peste! 

Outro ponto que merece retornar em  nosso comentário é que, por essas lições, 

Lacan concorda em especificar melhor em que as vorstellungen se articulam enquanto as 

leis fundamentais do significante e onde os significantes podem encontrar algum estofo 

de significação, mesmo que continuem sua busca. Desde o princípio da lição V, Lacan 

coloca que  

aquilo que primitivamente, antes mesmo da entrada nessa função 

(primária) do sistema, intervém normalmente para regular a invasão 

da quantidade segundo o princípio de prazer –é o evitamento, a fuga, 

o movimento → e isto é o que? A MOTRICIDADE que cabe à 

função de regular o nível de tensão suportável, homeostático. (Sem. 

VII, lição V, Das Ding II, p. 75) 

 

Além do aspecto da significação, Lacan coloca aí que há “uma profunda 

homologia da relação da dor com a reação motora.” (Sem.VII, lição V, Das Ding II p. 76) 

Ele nos diz ainda que “a dor como um campo que, na ordem da existência, abre-

se precisamente no limite em que não há possibilidade para o ser de mover-se.” (idem)→ 

fala de dor petrificada, mas, ao mesmo tempo, nos faz interrogar sobre a fuga ansiosa, a 

agitação psicomotora da criança que pula de brinquedo em brinquedo sem constituir 

exatamente uma brincadeira. 
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Como nossa palavra pode ter chances de conquistar algo mais além dessa fuga e 

dessa dor? É quando Lacan retoma o aspecto de que o mundo da percepção e do 

movimento é feito intrinsecamente de palavra que ele desdobra a diferença entre 

representante da representação, que Freud chama de recordações conceituais às 

Wortvorstellungen como reflexo de discurso, como algo que pode atingir o 

funcionamento do próprio pensar (lembremos que o pensamento no esquema de Freud da 

Interpretação dos sonhos vai mais próximo da pólo motor) em seus movimentos mais 

primitivos. Em nossa interpretação, retornamos às noções de Lacan de linguagem como 

estrutura e linguagem como função. Há um jogo do significante, nos diz Lacan na aula 

V, ele em meu modo de ver, fala de um significante que pode evocar, acessar, lembrar 

representantes da representação em torno da coisa e ele pode, simplesmente marcar, 

delimitar, e mesmo fazer existir um limite ou um acontecimento. 

Agora há um jogo do significante, aquele que evoca e o que delimita, quando 

Lacan diz: “l’affaire est le mot de la Chose.” → o que pode ser traduzido e comentado 

por: affaire significando aquilo de que se trata numa discussão, num litígio, ou seja, a 

coisa verbalizada, que alcançou o discurso; e mot que é, Lacan lembra, em sua origem 

etimológica, palavra “muda” ou “nenhuma resposta”, é “o que se cala”, (Seminário VII, 

lição IV, Das Ding I, p. 71) e que pode ser empregado como senha ou palavra-chave. A 

expressão, dizem os editores brasileiros, designa o que será o desvendamento de um 

segredo, de um enigma pela fala. (Seminário VII, p.“ a dita coisa é a palavra-chave da 

Coisa.” p. 384).  

A partir das ressonâncias que esta fala de Lacan tem em nós, retomamos um caso 

clínico com uma criança, em Forget, J, M. Les corps de l’enfant sous toutes ses coutures, 

do livro organizado por ele e Marika Bergès: Le corps porte-parole de l’enfant et de 

l’adolescent. Éditions Erès, Paris, 2011. Trechos traduzidos e transcritos: 

Sonia vem com três anos de idade ao consultório do analista. Ela chegou à casa 

de seus pais há seis meses após período em orfanato de outro país. Acreditavam que ela 

seria autista devido ao seu mutismo, o que inquietou seus pais e os fizeram buscar ajuda. 

Quando o analista a encontra, o contato é bem diferente. Seu olhar é direcionado 

e ela o solicita. Mas ela é muito instável nessas primeiras entrevistas e procura logo sair 

e se subtrair à atenção do analista. Explosões súbitas pontuam os momentos de prostração 

ainda mais preocupantes em que ela permanece fixada na porta do consultório. Na falta 

de falar, ela grita quando de sua prostração ou quando o analista a captura nas suas fugas 
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ou quando a solicita para brincar. Estes momentos de fechamento sobre si mesma se 

acompanham de olhares revoltados, de obsessões com sua mão em extensão, bastante 

inquietantes. A solicitação de seu olhar permanece o fio condutor. 

Os limites que o analista dá aos movimentos dela incessantes no consultório 

levam-no a pontuar os tempos e os lugares de <não> imperativos associados a uma 

tomada pelos braços do corpo dela. São momentos que ela busca pouco a pouco por eles 

mesmos, menos pelos limites que eles reiteram e mais pelos nãos que são significantes 

colocados em ato, da parte do analista como traços de seus próprios limites. [Perceber a 

diferença em que o vazio do psicanalista se vê através de sua falta em seus nãos, 

prioritariamente em relação às proibições que poderiam se tornar automáticas, perdendo 

o contato que elas tem com a troca e experiência entre os dois]. 

Assim, diz o analista “Se eu me esforço, por outro lado, para mobilizá-la na 

brincadeira, é que eu suponho que meus propósitos, enunciados numa língua que lhe é 

estranha, só podem reproduzir para ela as condições de um recalcamento da língua 

materna, e, mais, que corro o risco de confundir a enunciação e a aprendizagem. “O 

elemento que interessa Sonia nas minhas iniciativa tem tudo a ver com o equilíbrio onde 

o invisível que toca ao equilíbrio suscita seu interesse. Eu entrego pra ela as tampas de 

potes de massa de modelar que faço rodar no sol, em equilíbrio, ou eu as faço girar como 

pião. Ela se regozija com a queda dos edifícios que eu construo com legos uns sobre os 

outros. Tudo que testemunha da permanência do objeto a surpreende e a regozija. Ela 

morre de rir quando eu deixo revirar uma folha de papel branco do alto de meu braço 

estendido. Eu acabo me servindo de um fonema “a” que ela pronuncia quando eu recoloco 

a folha nesta posição alta, e aí exijo dela que ela retome por sua vez para que eu largue a 

folha. Nesses deslocamentos rápidos de Sonia na sala, eu a tomo nos braços algumas 

vezes, lhe fazendo imitar um avião ou um pássaro; eu nem me dou conta do sentido 

preciso que ela empresta a esta brincadeira. Mas estes movimentos me parecem retomar 

em cena seu próprio percurso por sobre as fronteiras. Difícil dizer alguma coisa e o pouco 

que eu digo não tem eco algum. [Entendi aqui dar sentido com interpretação – temos uma 

prioridade em construir uma experiência de satisfação]. Por outro lado, nos 

deslocamentos sobre meus braços, eu nomeio os lugares, as etapas, o divã, a mesa, a 

mesinha de desenho das crianças, a cadeira, a estante. Um dia eu fico é surpreso de ouvi-

la se servir, a seu modo, desses fonemas: o divan era “dindan”, a mesa era “teta”. Ela se 

serve para comandar o percurso, com autoridade. O prazer que eu tenho de ouvi-la se 
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lançar nisso assim participa, sem dúvida, de sua alegria lúdica. Depois, Sonia faz um 

gosto ruim ao nomear um lugar quando a gente vai deixa-lo sob seu comando. Ela se 

regozija de minha surpresa a seguir as aleatoriedades de suas demandas. Depois ela goza 

de dar suas ordens, sem cessar, com contratempos, o que me faz sentir uma verdadeira 

aflição de assujeitamento.  

Sonia pode desenvolver assim, no que eu pude perceber, um endereçamento a 

partir do transbordamento funcional de sua motricidade, um trilhamento numa língua que 

não é sua língua materna, na sua língua de adoção, com uma defasagem de tempo que 

leva em conta sua chegada à França. É esta maneira singular de tratar sua relação ao real, 

enquanto que sua emigração forçada tinha privado - a do uso da relação que ela já tinha 

estabelecido na sua língua materna.  Este avanço foi acompanhado de uma suspensão do 

mutismo na sua família e do desenvolvimento progressivo de uma sintaxe familiar da qual 

eu me exclui de boa vontade, muito contente de constatar como Sonia se fez compreender 

para seus parentes através de um código que lhe é próprio. Vê-se bem como a pulsão 

motriz foi vetor de seu endereçamento, no real, para buscar no Outro uma descompletude 

a qual ela pudesse se articular. A hiperatividade consiste em passagens-ao-ato repetidas, 

em que a criança se ejeta de maneira repetida de uma posição insuportável de ser objeto 

real do Outro.  

Com este caso, passamos de excitações que não encontravam articulações para 

sons, movimentos e palavras. Antes das consultas, não lhe era sustentado um 

endereçamento de sujeito enunciador na nova língua. Talvez porque a mudança de sua 

terra natal e língua mãe para esse novo território e nova língua, da forma como foram 

realizados colocaram em risco justamente este campo que vimos trabalhando, 

metodológica e conceitualmente, aqui: o do território corporal (seus movimentos e suas 

fronteiras...) no que coincide e se confunde com o território linguajeiro! 


