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Resumo: A pesquisa de Françoise Dolto guiou-se pela origem das neuroses infantis e as inter-relações
inconscientes na família. Seu objetivo maior estava na prevenção precoce das neuroses e na psicanálise
precoce, as quais partem do pressuposto que até os recém-nascidos são seres de linguagem. Dolto
defendia o tratamento através da fala para descobrir a origem das disfunções do corpo Para ela é na
educação primária que se deve vigiar e prevenir as neuroses e codificar os sentidos dos distúrbios
repetitivos em que se esgota a energia de comunicação e do coração-a-coração. Portanto algumas das
principais contribuições de Dolto estão relacionadas à compreensão de como se forma o sujeito humano e
como as palavras do adulto se tornam significantes nesse processo de formação.
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Summary: The research Françoise Dolto guided by the origin of infantile neuroses and the
interrelationships unconscious in the family. Its main objective was the early prevention of neuroses and
psychoanalysis early, which start from the assumption that even newborns are beings of language. Dolto
advocated treatment through speech to discover the origin of body dysfunction For it is in primary
education that shall monitor and prevent neuroses and encode the senses disturbances repetitive that
depletes the energy of communication and heart-to-heart. So some of the major contributions of Dolto are
related to understanding how to shape the human subject and how the words of the adult become
significant in the process of formation.
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INTRODUÇÃO À OBRA DE FRANÇOISE DOLTO

A vida de Françoise Dolto foi marcada por dois acontecimentos importantes; o primeiro deles se refere ao
fato de que ela se sentia culpada pela morte de sua irmã e o outro se refere à guerra de 1914-1918, na
qual muitas famílias foram destruídas. Os anos passavam e Dolto percebia que as doenças e alguns
distúrbios eram provocados por situações vividas na família, o que a instigou o desejo de ser médica de
educação e também poder proporcionar uma vida melhor para as crianças.

De acordo com Ledoux (1991, p. 10), Dolto teve seu primeiro contato com a psicanálise em 1924, porém
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não pode seguir seu estudo porque naquela época as moças faziam outras coisas como trabalhos manuais;
estudar era considerado um impeditivo para o casamento. Algum tempo depois, Dolto fez enfermagem e
em 1932 iniciou o curso de medicina e uma análise que durou três anos.

Dolto sempre sentira muito interesse pelas crianças; conversava com elas, inclusive com os bebês.
Todavia, no início de sua carreira ela cuidava de adultos neuróticos, mas em 1936, foi contratada como
assistente de psicoterapia.

Segundo Ledoux (1991), as crianças difíceis, fóbicas, insones, enuréticas, desajustadas e com problemas
escolares faziam parte de sua clientela. Em 1939, publicou a sua tese sobre o complexo de castração que
se intitulou como Psicanálise e Pediatria.

Em 1940, Dolto se encarregou do atendimento de crianças no Hospital Trousseau; este se tornou o local
principal de seu trabalho de psicanalista de crianças. Ledoux (1991) aponta que a origem das neuroses
infantis e as inter-relações inconscientes na família guiaram Dolto em sua pesquisa. Para ela é na
educação primária que se deve vigiar e prevenir as neuroses e codificar os sentidos dos distúrbios
repetitivos em que se esgota a energia de comunicação e do coração-a-coração. Defendia o tratamento
através da fala para descobrir a origem das disfunções do corpo.

Assim, é possível afirmar que o objetivo de Dolto era a prevenção precoce das neuroses e a psicanálise
precoce, no qual até os recém-nascidos são seres de linguagem e esponjas vivas das desordens
psico-afetivas de seu meio. Segundo ela a linguagem existe com ou sem palavras.

Nos anos de 1940, de acordo com Ledoux (1991), Dolto centrou-se na psicopatologia cotidiana e na escuta
do inconsciente e dos traumas genealógicos.

Em 1980, Françoise Dolto juntamente com outros colegas fundou a casa verde. Nos seus últimos anos de
vida dedicou-se à publicação de diversas obras e ao atendimento de crianças em creches assistenciais.
Dolto faleceu em 5 de agosto de 1988, devido a uma infecção pulmonar.

Françoise Dolto era extremamente sensível às palavras das crianças; para ela o sintoma era uma
mensagem a ser recebida e codificada. Defendia que a contribuição da psicanálise poderia concretizar-se
no campo da educação e no da profilaxia das neuroses e psicoses.

As crianças, no primórdio do saber, devem ser respeitadas em suas características expressivas e em sua
fantasia. Trata-se, antes de qualquer coisa, de reconhecê-las como sujeitos do desejo, de ouvi-las em sua
verdade, através de suas palavras e seus sintomas. Esses sintomas são mensagens a decodificar,
mal-entendidos, mas são também expressões de sua verdade e de sua história. Não devem ser
reeducados ou agrupados numa rotulação esterilizante e segregacionista (LEDOUX, 1091, p. 23).

Os livros de Françoise Dolto são destinados a todos, pois ela se dirigia aos pais, pedagogos e
puericultores; o que importava era a transmissão de algo que ela sentia ser verdadeiro. Assim, a
Psicanálise deixava de ser uma arte misteriosa tornando-se a comunicação de uma experiência, uma
decodificação através da fala. É a intermediação pela fala que faz com que a criança reencontre e conserve
sua segurança de ser desde sua origem, tendo substitutos com que nomear pessoas representativas. Pois,
a criança desde o seu nascimento é um ser da fala, receptivo e ativo, à espera da linguagem vocal e
gestual.

Para Lenoux (1991), de acordo com Dolto, os filhos que não foram programados desejaram nascer mais
do que os outros, sendo que o corpo do recém-nascido é símbolo de uma relação de desejo, de
comunicação; é a materialização de um apelo à vida. E as crianças que foram abandonadas por seus pais
têm uma força maior do que os outros, sendo que esta criança também não precisa da mãe, mas
deseja-a. A mãe tem todo o direito de optar por não querer criar seus filhos, porém quando ocorre uma
adoção é muito importante que seja contado toda a verdade, pois uma palavra que for escondida pode
tornar um silêncio angustiante para a criança. O objeto do desejo já existe desde as primeiras respirações
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do bebê, sendo que este desejo está relacionado à comunicação.

De acordo com Lenoux (1991), sem a proibição do incesto, não seríamos seres de linguagem. A castração
é humanizante; são provações, promessas, experiências implantadas no mundo humano, na pertença
sexual e no mundo da cultura. Sendo que, a renúncia a um objeto desejado, a um fazer que até então
fosse permitido, possibilita um circuito mais elaborado de comunicação. A proibição autoriza, dá frutos.

A SEXUALIDADE E A PRIMEIRA INFNCIA NA PSICANÁLISE DE FRANÇOISE DOLTO

O nascimento pode ser considerado uma castração, pois através dele ocorre a separação entre o bebê
nascido e a mãe. Por conta desse acontecimento o bebê nascido deixa de ouvir o seu próprio coração e
perde a segurança que possuía antes de nascer encontrando assim, o seu primeiro objeto de luto. Então, o
bebê inicia a sua procura por afeto e começa a estender a boca em todas as direções, até encontrar um
liquido quente, o leite da mãe, acarretando a alegria-luto.

Ao nascer, o bebê se encontra em um espaço desconhecido. No decorrer dos primeiros dias liga-se à mãe
através do cheiro e da voz. Ledoux (1991) de acordo com o pensamento de Dolto afirma ser contra a
separação entre a mãe e o bebê no hospital, devido ao fato que o bebê compartilhou durante nove meses
os costumes e ritmos da mãe. Daí a importância fundamental da mãe segurar o bebê em seus braços
estabelecendo trocas visuais, auditivas e gestuais de descoberta e de reconhecimento.

Portanto, quanto mais rápido a mãe e o bebê voltarem para casa e quanto mais seus ritmos e sentimento
de segurança sejam respeitados, melhor. O bebê necessita estar em contato com o espaço familiar para
que ocorram diversificadas trocas sensório-motoras e de linguagem oral. Através da presença parental
amorosa o bebê irá se inserir lentamente no mundo humano, humanizando-se pelo efeito da fala.

É importante levar em consideração que o bebê percebe tudo o que acontece ao seu redor, inclusive antes
de nascer, lá no útero da mãe, ele percebe tudo o que acontece no lado de fora e quando algo afeta a
mãe, com certeza afetará muito mais o bebê, pois de acordo com Ledoux (1991):

O mundo do bebê, descrito por Françoise Dolto, é um mundo carnal, feito de
percepções e trocas, feito de encontros em que o sentido, o percebido e o
reconhecido pelos sentidos aparecem em primeiro plano. Dolto fala no ato de
carregar o bebê, em co-corporeidade, viver e convivência. Assim os cuidados
alimentares e repetidos, dão às zonas de comunicação substancial (orifícios do
corpo) um valor significante de troca. Antes de mais nada, é pelos sentidos sutis
(F. Dolto assim designa o olfato, a visão, a audição, o tato e as carícias) que o
lactente organiza sua rede de intercâmbios com os pais. Os afagos, emoções,
co-corporeidades, ternura e apetite de viver, o prazer de ser e de comunicar, as
emoções e sensações do corpo, tudo isso presentifica um eu inicialmente
heteronômico numa dialética inter-humana (p. 25-26).

Sendo assim, o narcisismo se constitui nessas primeiras carícias, nas primeiras necessidades. A expressão
da mãe molda uma imagem do corpo, na qual, a cada etapa de sua vida, o bebê se constrói com
referências, com uma imagem do corpo moldada na relação diádica (relação que a criança tem com a
mãe). No decorrer do tempo, o bebê passará por diversas imagens arcaicas do corpo.

Podemos dizer então, que a imagem inconsciente do corpo é a síntese atual das nossas experiências
emocionais vividas através das sensações arcaicas ou atuais de nosso corpo. Essa imagem se constrói na
ligação com os elementos simbólicos, com relações emocionais com ambos os pais.

De acordo com Ledoux (1991), o lactante é um ser de sensações; precisa de algo que o satisfaça, como
por exemplo, a mamada que satisfaz tanto o desejo físico, quanto a necessidade biológica de se alimentar.
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O corpo da mãe é também o corpo dele e todos os momentos de contato vividos em torno das
necessidades servem como referência para o bebê.

Desde o nascimento, o recém-nascido se mostra espontâneo; através de expressões mímicas existem
trocas e demonstração de desejo. Algumas horas depois do nascimento, as mímicas se tornam um código
emocional inter-relacional. O sorriso antes da mamada pode representar uma comunicação psíquica, uma
linguagem. É importante ressaltar que, antes do nascimento, a escuta do coração materno já era
linguageiro para o feto e isto pressupõe que já existia uma relação humana.

A linguagem é sempre originária dessa relação inicial entre a mãe e o bebê, devido à impotência deste
para sobreviver sozinho, pois ele precisa da mãe e tenta se comunicar com esta de várias maneiras. Essa
linguagem que o bebê utiliza pode ser aceita ou não. Se for aceita, o bebê continuará a utilizá-la, caso
contrário, não.

Ledoux (1991), de acordo com o pensamento de Dolto afirma que o ser humano é um ser de linguagem,
no qual a fala humaniza e o latente, desde o nascimento, está pronto para receber a linguagem, ou seja, o
bebê precisa de palavras desde a vida fetal. Quando a mãe não fala, as percepções da criança cruzam-se
apenas com seu corpo, correndo o risco de fechar. Portanto, as palavras tem uma função de comunicação,
de reconhecimento e são também instauradoras de sentido e promessas de desenvolvimento.

Assim, desde muito cedo, o bebê armazena em sua memória as vozes que escuta, o cheiro que sente e a
imagem das pessoas com quem tenta se comunicar. Esses traços preenchem os momentos em que o bebê
se separa da mãe. Então, o bebê pode através das imagens suprir provisoriamente a ausência do outro,
que é indispensável a sua sobrevivência. Quando esse outro falta por muito tempo, ocorre uma regressão
que só é visível por um exagero de sonolência do bebê.

O lactente se constrói com pedaços da mãe, no qual o bebê sente-se objeto da mãe, e ela é parcelada em
seio, boca e mãos. “Nos primórdios da vida seu ser está referido ao umbigo, à boca, ao ânus, às
sensações peristálticas contínuas de seu tubo digestivo e ao transito intestinal” [...] (LENOUX, 1991,
p.31).

O bebê só se sente inteiro quando a mãe está presente e fala com ele; precisa ter o cheiro da mãe para
sentir-se vivo. Nesse momento aparece a díade mãe-lactente no qual as mãos, os seios e os fonemas da
mãe são sentidos como pedaços do filho. Por isso, é importante que haja uma única pessoa que sirva de
relação eletiva do bebê, que esteja o tempo todo com ele, a fim de que possa centrar-se dentro de si
mesmo, porém essa pessoa deve ser mediadora das demais.

De acordo com Lenoux (1991), a mãe é também fonte de linguagem; é quem dá autoconfiança e fornece
o sentido ao seu mundo. É nesse vinculo entre a mãe e o bebê que se origina a noção de tempo positivo
no desenvolvimento de um ser, ou a de tempo persecutório. Não existe mãe ruim; uma mãe é sempre
uma mãe. Nesse momento aparece o terceiro elemento, que é o pai formando assim uma tríade
representando o encontro de três desejos.

Para Louro (2012), o pai exerce então uma função primordial, ele é o eixo da tríade. Como a mãe não
pertence ao bebê e este não é um produto da mãe, a função do pai é a de separar, impedindo que o bebê
fique em uma situação regressiva e imaginária com a mãe.

ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES PARA O CAMPO PEDAGÓGICO

De acordo com Marcondes (1992), o excesso ou falta de cuidado com relação às crianças, resultariam,
mais tarde, na tentativa de repetir ou inverter a situação como forma de reequilibrar o vivenciado. Assim,
a sexualidade infantil impulsiona a criança obter relações substitutas mais saudáveis.

Desta forma, a educação se apresenta como fator importante na formação psicológica do indivíduo. Devido
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ao fato que a professora é uma possibilidade importante de relacionamento equilibrado e restaurador do
equilíbrio interno da criança. Através do seu carinho e atenção ensina às crianças conteúdos curriculares,
além de ajudá-las a serem felizes, a estabelecerem relações de trocas saudáveis baseadas no amor, na
segurança, no afeto e no estabelecimento de limites que considere seus direitos e deveres e que promova
o pleno desenvolvimento de cada uma. Segundo, Marcondes (1992):

A postura pedagógica baseada em ralações com a criança que promovam
equilibradamente seu desenvolvimento cognitivo, social e afetivo, acaba por fazer
da tarefa educacional tanto a formação do indivíduo integrado, quanto a
prevenção de cristalizações não saudáveis (frutos de experiências
desequilibrantes).

Os professores devem se convencer o quanto é importante e fantástico o trabalho de constituição da
subjetividade da criança quando são utilizados a expressão artística, a expressão oral, escrita e corporal, a
literatura infantil e o próprio conteúdo programático para desenvolver o crescimento e o amadurecimento
psicológico da criança. Levando em consideração que a criança, já desde sua infância é um ser de
linguagem e de comunicação e que através, por exemplo, de um simples desenho poderá revelar muitas
coisas a seu respeito.

Também é muito importante analisar cada criança, levar em consideração e tentar entender as
dificuldades, os problemas pelos quais estão passando, pois na maioria das vezes ao deixar esses
problemas de lado estamos descodificando o seu pedido de ajuda e, se o professor lhe transmitir a sua
sensibilidade estará contribuindo para o seu desenvolvimento.

Dolto na maioria de suas obras insiste que a escola tem uma função profilática, como percebemos no texto
a seguir, publicado originalmente em 1984:

Se falo do papel da escola na informação e da educação sobre a genitura e a
sexualidade das crianças, é porque as crianças entram cada vez mais cedo na
vida social, na creche, depois na escola, e que, ali, tudo o que não se pôde fazer
em família pode ser aliviado. Ora, vemos pobres pequenos chegarem sem nem
mesmo saber de quem eles são filhos, sem nem mesmo saber como, por quem e
para quem sua vida e sua sobrevivência têm sentido, sem conhecer o sentido das
palavras que eles empregam: avô, avó, mãe, pai, titio, titia, irmão, irmã, etc. É
papel da escola lhes dar o sentido do vocabulário, e a educação sexual consiste
finalmente em explicitar o vocabulário do parentesco (Dolto, 1992, p.151).

Portanto é possível afirmar que algumas das principais contribuições de Dolto estão relacionadas à
compreensão de como se forma o sujeito humano e como as palavras do adulto se tornam significantes de
referência nesse processo de formação. Processo que ultrapassa e ao mesmo tempo embaralha as
instâncias familiares, sociais e escolares.

Toda a obra de Dolto traz certa peculiaridade que serve como ponto de inflexão sobre como devem ser
empreendidas as ações e as palavras do adulto no meio infantil, especialmente em como se deve lidar com
as crianças esses seres incríveis aprendentes que estão em constante desenvolvimento.
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