
Lugar de Vida em tempos de pandemia: a continuidade das invenções e a 

sustentação de dispositivos remotos para a promoção do laço social 

 Entre seu nascimento, dentro da USP nos anos 90, sua saída para se tornar uma 

instituição privada, em 2007 e os 13 anos de trabalho fora da Universidade, o Lugar de 

Vida passou por momentos histórico-políticos desafiadores. 30 anos depois, com a 

pandemia e mudança de sede, a suspensão temporária dos atendimentos presenciais 

exigiu novas transformações.  

Na década de 90, a exclusão social sofrida por crianças e adolescentes com 

Entraves Estruturais na Constituição Psíquica1 (Doravante EE), decorrente da ausência 

de políticas públicas no campo da saúde mental e da educação foi denunciada por Maria 

Cristina Kupfer. Com Lina Galleti e Marize Guglielmetti, ela fundou no Instituto de 

Psicologia da USP a Pré-Escola Terapêutica Lugar de Vida, que funcionou como 

laboratório de pesquisas e práticas apoiadas no conceito de Educação Terapêutica, que 

articula a educação com o tratamento (Kupfer, 2010). As crianças chegavam crescidas e 

sem terem frequentado a escola. Entanto o Lugar de Vida preparava o terreno para 

inclusão escolar, para que circulassem socialmente, surgiam as leis de inclusão (Lei n. 

9394, 1996). A instituição transformou-se nesta clínica viva, inspirada na prática de 

Bonneuil, Antenne, Courtil e CPPL e protagonista de tratamentos, pesquisas e formações, 

soberana na reformulação de seu arcabouço teórico e dispositivos, balizados pela ética da 

Psicanálise. 

A construção dos atendimentos pela via remota  

A instituição oferece intervenções psicanalíticas, fonoaudiológicas e educacionais 

individuais e dispositivos grupais para crianças com EE. Diante do novo contexto foi 

essencial manter a rotina, cumprir a agenda semanal e os fundamentos que regem a 

instituição: a prática entre vários (Di Ciaccia, 1998) e a posição não- toda (Lacan, 1972-

73/1985).  

Procurou-se escutar e acolher as angústias dos pais em relação aos impactos da 

pandemia na rotina e seus efeitos subjetivos. As consequências da suspensão dos 

tratamentos, sobretudo para as crianças com EE, poderiam ser graves. Com este temor e 

acreditando que seus filhos pudessem sentir muita falta da instituição, as famílias 

sugeriram que os atendimentos continuassem via online. Novas modalidades de 

 
1 Termo utilizado pela instituição para designar crianças “em risco de evolução em direção às psicopatologias graves 
da infância” (Kupfer, Pesaro, Bernardino, Merletti, 2017, p.36). 



intervenção foram construídas com as crianças, seus pais e os profissionais da equipe 

clínica. Não se tratava de mera transposição do atendimento presencial para o remoto.  

Nosso primeiro objetivo foi manter-se presente e sustentar a transferência das 

crianças e suas família conosco. Mas, sem a tridimensionalidade do corpo, como fazer 

chegar a voz, o olhar e o gesto pela tela para crianças com EE? Como atender on-line 

crianças cujo uso excessivo de telas já afetavam a aquisição da linguagem e do laço 

social? Os pais sustentaram os atendimentos, auxiliando as crianças maiores ou 

acompanhando as brincadeiras das menores com a câmera do celular e auxiliando o 

terapeuta a escutar e ler suas falas, gestos vocais e/ou corporais.  

Situações clínicas de atendimentos online individuais e grupais de crianças com EE 

Uma criança, podendo ser “co-host” da reunião do seu grupo terapêutico, foi da 

passividade frente aos outros ao endereçamento ativo, podendo fazer laço e se dizer. 

Dominando a tecnologia, seus recursos e sua linguagem, ensinou seus colegas e 

terapeutas, o que antes era muito difícil.  

Outra, cujas produções orais eram “coladas” às falas de personagens de desenhos, 

pegou o celular e chamou pela analista fora da hora de atendimento. Ela precisou esperar 

o encontro com o outro humano, “ao vivo”, pois para “acessar” a analista era preciso 

esperar o dia/horário da sessão, na qual a criança demonstrou reações de júbilo com o 

encontro, nomeações e jogos de presença e ausência. 

Crianças que evitavam o olhar e a voz do terapeuta, passaram a suportá-los e 

demandá-los no atendimento pela tela, que parece ter funcionando como “anteparo” 

assegurador da distância ao outro. Uma delas, errante e resistente às aproximações físicas, 

passou a aproximar-se e afastar-se da tela, controlando o quanto conseguia suportar o 

olhar e a voz do outro. Outra, que não se endereçava ao outro e fazia retenção da voz 

divertiu-se quando a fonoaudióloga, vendo seu gato passar em frente à câmera, fez: 

“miau”. A partir daí, um jogo de onomatopeias se instaurou. Ela pôde se deixar fisgar 

pela voz do outro, permitindo a alternância entre os gestos vocais, gargalhando e trazendo 

contribuições novas como o mugido da vaca e o relincho do cavalo. O objeto voz como 

objeto pulsional não coincide com a materialidade sonora em si, mas a emissão sonora 

distorcida parece ter operado como proteção para emergência angustiante da voz 

enquanto objeto pulsional. Para Maleval (2017), trata-se da dimensão enunciativa que 

carrega a presença do sujeito, e cujo apagamento pode ser apaziguador para o autista.  

Os grupos heterogêneos foram reformulados a partir das referências teórico-

clínicas como a função do semelhante (Kupfer e Bernardino, 2020) e a distinção de laço 



entre criança e adulto e entre crianças (Kupfer, Voltolini e Pinto, 2010). A 

heterogeneidade entre crianças é considerada como fundamental para os efeitos de 

inclusão (Kupfer e Voltolini, 2021) e comporta diversas posições na linguagem, modos 

de constituição subjetiva e discurso social (Lavrador e Merletti, 2017).  

Em um grupo de crianças falantes entre 8 e 9 anos, um garotos, que pouco 

participava ou só propunha jogos corporais competitivos, passou a permanecer no escopo 

da câmera brincando, respondendo e fazendo comentários. Outro trouxe seu animal de 

estimação, e cada um foi buscar o seu, o que gerou longas, inéditas e divertidas conversas. 

Em outro grupo, um garoto que provocava e chegava até a ser agressivo com os colegas 

se beneficiou da incontornável distância corporal, pois somente a ausência dos corpos no 

espaço como contingência e, não como interdito, produziu efeitos positivos na 

modalidade do laço social, evitando o ato e introduzindo a palavra.  

O grupo terapêutico de linguagem, composto por crianças pequenas que no início 

só se interessavam por brinquedos teve um reencontro on-line pautado por uma alegria 

transbordante, mútuo reconhecimento e rememoração do laço que as uniam. Entre 

olhares, sorrisos, palmas, reconhecimento e nomeações, recuperaram espontaneamente 

brincadeiras realizadas no atendimento presencial, como acender e apagar a luz, na qual 

algumas gritavam "Não", “Bom dia”, “Boa Noite!” e outras se sorriam e batiam palmas.  

Considerações dos efeitos dos atendimentos remotos na clínica das crianças com EE 

Consideramos que o tratamento virtual pode ser um dispositivo de tratamento do 

Outro para a criança com EE, pois cumpre a função de defesa. Desde que esteja 

enquadrado, sob controle, o Outro pode ser recebido como menos invasivo. Assim, a tela 

funcionou como anteparo protetivo ou mediador do laço e serviu para o tratamento do 

gozo vivo, a partir da construção de bordas (Maleval, 2017). Nos grupos foi possível 

extrair do laço com o semelhante os artifícios que articulam seu corpo à linguagem, 

promovendo a construção da sua imagem corporal e da dialética eu-outro, pela via das 

identificações. Os efeitos dos grupos heterogêneos remotos podem ser pensados à luz do 

estatuto do espelho e do reflexo para as crianças com EE. Maleval (2017) afirma: “quando 

a identificação simbólica é débil, resta apenas a identificação imaginária para compensá-

la. O sujeito procura no espelho, então, um ponto de apoio que possa suprir o significante-

mestre da identificação primordial” (p. 144). Ao encontrar na tela, simultaneamente a sua 

forma e a dos seus pares, crianças podem fazer pareamento dessas imagens, cópia e 

espelhamento, o que ajuda a delimitar a imagem própria do corpo. O trabalho com as 



imagens de si e dos outros é um suporte concreto auxiliar na operação da identificação 

imaginária para essas crianças.  

Efeitos nocivos do distanciamento foram relativizados graças à força das 

transferências de trabalho entre os profissionais, dos pacientes e dos familiares com a 

instituição. As telas não configuraram um dispositivo dessubjetivante, mas intermediaram 

a relação entre interlocutores-sujeito e sujeitos-supostos servindo de ferramenta para 

sustentar o trabalho em Educação Terapêutica. Coube a nós suportar a distância para 

“bem ver” e “dar a ver” às invenções de ser das crianças, recolhendo-as e submetendo-as 

às reflexões iluminadas pelas teorizações erigidas por Freud e Lacan. Neste sentido, os 

atendimentos virtuais foram ensinantes sobre os sujeitos em tratamento, sobre a prática e 

sobre a função dos profissionais da Educação Terapêutica no âmbito institucional, 

contribuindo para nova leitura clínica dos casos.  

Referências Bibliográficas  

Di Ciaccia, A. (1998). De la fondation par Un à la pratique à plusieurs. Préliminaire, 9 e 

10, 17-22.  

Kupfer, M.C.M. Kupfer, M.C., Pesaro, M.E., Bernardino, L.M e Merletti, C. (2017). 

Eixos Teóricos da Metodologia do Estudo de Caso da Escola: o tempo da criança-sujeito. 

In Kupfer, M.C., Souza Patto, M. H., Voltolini, R. (Orgs). Práticas Inclusivas em Escolas 

Transformadoras: acolhendo o aluno-sujeito (pp. 35-49). São Paulo: Escuta.  

Kupfer, M.C.M. (2010) O sujeito na psicanálise e na educação: bases para a educação 

terapêutica. Educação e Realidade, v. 35, n. 1.  

Kupfer, M.C.M.; Pinto, F.S.C.N.; Voltolini, R. (2010) O que uma criança pode fazer por 

outra? Sobre grupos terapêuticos de crianças. In Kupfer, M.C. e Pinto, F.S.C.N. (Orgs). 

Lugar de Vida, vinte anos depois (pp. 97-101). São Paulo: Escuta.  

Kupfer, M.C.M.; Bernardino, L.M.F. (2020). Manual para o uso do instrumento APEGI. 

São Paulo: Editora Escuta. E-book.  

Lacan, J. (1985/1964). O Seminário 11 - Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise 

(1972-73). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.  

Lacan, J. (1972-73/1985). O Seminário 20 - mais, ainda. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor.  

Lavrador, M. B.; Merletti, C. K. I. (2017). Grupos heterogêneos de educação terapêutica: 

efeitos entre crianças e a emergência do prazer compartilhado e da interação social em 

um caso de autismo. Estilos [online]. vol.22, n.3, 540-555. ISSN 1415-7128.  



Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996. (1996, 20 de dezembro). Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Brasília.  

Maleval, J.-C. (2017). O retorno do gozo na borda autística. In: Maleval, J.-C. O autista 

e a sua voz (p.123-256). São Paulo: Blucher.  

Resolução no 2, de 11 de setembro de 2001. (2001, 11 de setembro). Diretrizes 

Curriculares para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília.  

 

 


