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A capacidade atencional

A capacidade atencional e o “olhar”

A intenção é analisar a capacidade atencional partindo de uma postura 
que permita resgatar as capacidades, em vez de definir os déficits. Ao longo 
deste livro, estudaremos diversas atividades que participam dos processos 
atencionais: o olhar, o escutar, o tocar/acariciar/agarrar, o brincar...

Iniciarei relatando uma cena que considero paradigmática, que diz res-
peito à constituição dos espaços atencionais nos quais a capacidade aten-
cional se desenvolve.

Nova cena: a criança se descobre
nos olhos de outro

No jardim de sua casa, um menino de quase 3 anos e sua avó, ilumi-
nados pelo sol, sentados no gramado, estão brincando. Um em frente ao 
outro. Entre ambos, a terra, uns brinquedos e a luz do sol. De repente, o 
menino ergue a cabeça e, olhando para os olhos da avó, diz entusiasmado:

– Olha! Olha! Estou eu, aqui, pequenininho, dentro dos teus 
olhos!... Olha!

Faz-se um instante de silêncio. A avó, cheia de alegria pela desco-
berta da criança, não pode corresponder ao pedido para ver o mesmo 
que ele vê e diz:

– Mas eu não posso te ver em meus olhos, mas...vamos ver... va-
mos ver... posso me ver bem pequenininha em teus olhos grandes!

A criança e a avó seguem brincando no gramado.
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24  Alicia Fernández

Cena nova: necessita do outro humano para se produzir. Nova cena, 
para além do espelho. Saindo do espelho e atravessando-o. Nova cena, pro-
dutora de diferenças. Criada no espaço “entre”. Espaço de diferenciação. Es-
paço de jogo.

Nova cena, fugaz e marcante pela alegria do encontro consigo mes-
mo. Cena nova, efêmera e pungente pela surpresa de se descobrir (no 
outro) diferente.

O menino constrói a cena. Ele chama a atenção do adulto e este deve 
aceitar ver-se pequenino e transformado.

Nova cena. Metáfora da transferência.
Nova cena: requer que o outro humano empreste seu olhar.
Cena efêmera: sua duração é o instante do descobrimento, a partir daí, 

dirige-se ao mundo.
Nova cena, de onde deve nutrir-se toda tarefa diagnóstica. Aceitando 

que, quando olhamos/diagnosticamos, precisamos reconhecer-nos peque-
nos ante a grandeza e a complexidade que o outro nos oferece.

Nosso papel é oferecer uma superf ície para que a pessoa atendida, des-
de o primeiro momento do diagnóstico, possa ir encontrando-se, para além 
do sintoma que o traz à consulta e para além do alcance de nosso próprio 
olhar. Oferecer um tempo para que aquele que atendemos descubra algo 
novo sobre si mesmo.

Resgatando a etimologia do vocábulo olhar

O organismo provê a visão, mas o corpo (que é atravessado pelo desejo 
e pela significação na relação intersubjetiva), constrói o olhar. Aprendemos 
a olhar com a marca daqueles que nos olham. Os olhos facilitam o ver, mas 
não o garantem; por isso, os cegos podem aprender a ver com os dedos e 
através dos poros de toda a pele.

Em suas origens, o termo olhar/mirar (do latim, mirari), significou ma-
ravilhar-se/assombrar-se, ficar curioso, surpreender-se. Sentir-se estranho 
diante do outro. Admirar-se ao descobrir a diferença. Assim expressa o di-
cionário Corominas (1991): “Mirar, ao princípio, significou em espanhol 
antigo o mesmo que em latim: maravilhar-se/assombrar-se, surpreender-se, 
ficar curioso, admirar”. Em seguida, a partir do século VII, foi perdendo o 
caráter de curiosidade e foi deslizando para o sentido único de contemplar. 
No transcurso de uma investigação que estamos desenvolvendo (Situação 
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da Pessoa Prestando Atenção*), a respeito das atuais representações sociais 
sobre os processos atencionais, encontramos que a maioria das crianças 
e dos adolescentes “escolarizados” associam o ato de prestar atenção com 
olhar/contemplar. Dirigir o olhar a um objeto portado pelo outro ou à pre-
venção de uma situação de perigo. A prática clínica e educativa nos mostra 
que os processos atencionais que permitem aprender relacionam-se mais 
com a curiosidade ativa (primeira acepção do olhar/mirar), do que com a 
passividade da recepção imitativa.

Por outro lado, para a população que não frequenta a escola (crianças 
pequenas e adultos não vinculados às tarefas escolares), abrem-se outros 
sentidos possíveis do prestar atenção: associando o olhar e escutar com a 
surpresa, a descoberta, a admiração, o interesse, o ser solícito... quer dizer, 
significações mais próximas à amplitude e ao aspecto ativo e subjetivo que 
inicialmente tinha o verbo olhar/mirar.

Tanto em nossa prática clínica como no desenvolvimento da inves-
tigação mencionada, confirmamos que até mesmo os alunos exitosos na 
aprendizagem, majoritariamente, representam a cena de prestar atenção do 
seguinte modo: um escolar dirigindo sua visão vertical e unidirecional a um 
objetivo (quadro-verde, livro, professor). Entretanto, suas práticas atencio-
nais não correspondem à representação que apresentam, pois para apren-
der e atender, eles colocam em jogo um olhar-escutar amplo e flutuante que 
inclui momentos de distração.

O fato de que a equação atender=olhar (entendendo olhar como re-
produzir, imitar, fotocopiar) se apresente com recorrência, principalmente 
entre os escolares, mostra a incidência que tem a instituição escolar no es-
tabelecimento e na cristalização, tanto do olhar quanto do atender.

Sabemos que, habitualmente, existe uma disparidade entre as práti-
cas e as representações sociais, pois as práticas vão se modificando com 
maior rapidez do que as representações que as sociedades vão produzin-
do. As representações sociais, de alguma maneira, cumprem a função de 
dissimular para os atores sociais o que eles são e o que fazem (Castoriadis 
apud Fernández, 2007).

* Desde o ano 2000, EPsiBA. (Espaço Psicopedagógico Brasileiro-Argentino) coordena uma in-
vestigação denominada SPPA (“Situação da Pessoa Prestando Atenção”), que vem funcionando 
em rede, em cinco países. É uma investigação de caráter qualitativo e exploratório sobre as mo-
dalidades de atenção e representações sociais sobre os processos de atenção nos contextos atuais.
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Em termos da representação sobre o prestar atenção, devemos conside-
rar as questões que aprofundam tal disparidade, afetando negativamente o 
trabalho educativo.

Por um lado, a instituição psiquiátrica sustenta um critério para o diag-
nóstico de déficit atencional que se apoia e reforça a representação social e, 
por outro, os desenvolvimentos teletecnomidiáticos aceleram a modifica-
ção das práticas atencionais.

Lamentavelmente, a identificação “atender igual a olhar/contemplar” 
ao operar como um suposto subjacente a diversas classificações psiquiá-
tricas vai estabelecendo uma “ordem de normalidade”. Isso se observa na 
enumeração de descrições comportamentais utilizadas no DSM-IV (Ame-
rican Psychiatric Association, 1995) para realizar diagnósticos de Déficit de 
Atenção, em que se descarta, e até se considera patológica, toda modalida-
de atencional que escape à representação social dominante.

Nas últimas décadas, a incidência do teletecnomidiático, privilegiando 
imagens visuais (com sua marca de vertiginosidade e simultaneidade), exige 
e favorece cada vez mais a fluidez, a flutuação e a amplitude do olhar, para 
possibilitar prestar atenção e aprender.

Desse modo, os “parâmetros de normalidade” estabelecidos pelos ma-
nuais psiquiátricos, difundidos e banalizados pelas mídias, incidindo nas 
práticas educativas, nas avaliações pedagógicas e nos diagnósticos psico-
lógicos, intervindo como um elemento propiciador da exclusão escolar, 
excluem muitas crianças através de seus diagnósticos, para logo em se-
guida, proporem que a escola as “inclua”. Postulo a necessidade de resga-
tar a multiplicidade de sentidos que o termo olhar abre desde seu início, 
associando-o ao deixar-se surpreender, permitir-se ver diferente, ativo, 
transformador e criador. Um olhar amplo, não direcionado, não focali-
zado, mais flutuante e desconcentrado do que concentrado. Um olhar/
atender que permite distrair-se dos objetivos pré-vistos (a palavra previsto 
nunca foi mais adequada do que nesse contexto).

O excesso de pré-visão costuma amordaçar o olhar, impedindo-nos de 
desfrutar o milagre da surpresa de encontrar o que não buscávamos. Recor-
demos que olhar/mirar figura na origem etimológica da palavra milagro. 
Sensação de milagre que, às vezes, permite-nos sentir na captação estética.

Atendemos porque nos atendem. Conhecemos porque nos reconhe-
cem. Podemos prestar atenção e conhecer, porque nosso pensar flutua en-
tre a certeza e a dúvida, enquanto nossa atenção se dispersa entre o que 
vemos e a amplitude flutuante de um olhar criador. Isso acontece porque 
podemos brincar.
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Tanto o olhar quanto o escutar, assim como o tocar, o pensar, o desejar, 
a corporeidade e a dramática de cada um, participam na cena do “prestar 
atenção”. Como vai se desenvolvendo esse processo? Quais são seus mo-
mentos paradigmáticos, nos quais o olhar se torna protagonista fugaz na 
constituição da capacidade atencional?

Tratarei de assinalar uma certa sequência no desenvolvimento dos es-
paços atencionais e analisarei cada uma delas como cenas, incluindo e am-
pliando as anteriores.

Por que pensar em cenas?

A cena é uma construção entre o que se vê e o que se olha. A cena in-
clui, necessariamente, os outros na relação conosco.

Na prática psicodramática, aprendi a importância de “pensar em ce-
nas” (Fernández, 2001c), pois permite-nos abrir um espaço entre o que 
vemos e o que o outro e o mundo nos mostra. Por isso, na prática psicodra-
mática, não somente se evidencia o valor terapêutico da representação de 
cenas vividas, como também pode ser um laboratório para observar como 
opera a atividade atencional.

Na medida em que se dramatiza uma cena, a potência atencional vai-se 
abrindo criativamente. A espacialização e a participação dos corpos nesse 
novo espaço que se abre permitem ao sujeito que participa, a descoberta de 
algo novo sobre si mesmo, assim como sobre os outros personagens e, por 
sua vez, ao ampliar o horizonte em que se situa o acontecimento dramático, 
possibilita que sua atenção não fique aprisionada em um só centro.

As cenas jogadas nos espaços psicodramáticos operam como diferen-
ciadoras, produzindo diversos espaços “entre”, espaços atencionais em que 
o pensar e o sentir podem trabalhar.

Cena: espaço de hospedagem e diferenciação

Entre o que se vê e o que se olha produz-se uma cena, um espaço dife-
renciador, espaço em que se inclui a autoria do sujeito que olha. Espaço em 
que o que se vê é e não é o que é. Espaço atencional em que o sujeito se aloja 
transitoriamente.

A etimologia da palavra cena inclui dois vértices: a) espaço de hospe-
dagem transitória, espaço de amparo, de proteção momentânea e b) lugar 
onde se brinca, se representa, mostra-se um acontecer.

Assinalo essas duas acepções, pois cena deriva de um vocábulo latino 
e outro grego. A origem latina surge do termo scaena, que se utilizava para 
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denominar cenário ou teatro, o lugar onde atuar (to play) uma obra de tea-
tro, onde se mostrava algo para que outros, a partir desse cenário, como 
superf ície de alojamento transitório para os atores, pudessem olhar/inter-
pretar/construir múltiplos sentidos.

A etimologia da palavra escena também tem outra raiz: o termo grego 
que lhe dá origem, faz referência a “choça” ou “tenda” que os nômades cons-
troem para se alojarem por um breve tempo em sua travessia, mostrando 
a possibilidade de amparo que só permitirá continuar o caminho se seus 
habitantes não se instalarem ali. A cena é uma residência transitória.

Utilizarei o conceito de cenas para assinalar o desenvolvimento dos 
espaços atencionais desde o nascimento até a idade adulta. Dois aspectos 
inerentes a toda cena são evidentes naquilo que eu chamo “nova cena”: seu 
caráter lúdico e de alojamento transitório. Pois o olhar-se um no outro, nos 
olhos (a descoberta de cada um na superf ície carnal do outro), não pode se 
sustentar mais do que um instante e leva imediatamente a sair desse foco. 
Mas ambos saem enriquecidos, nutridos, pois conseguem brincar: a super-
f ície que o espelha é e não é.

Há algo entre o que vejo e o que constrói meu olhar que é singular e 
diferente do que pode construir o olhar do outro.

A tragédia mítica de Narciso não teria existido se fosse dada ao jovem a 
oportunidade de brincar, entrando e saindo da superf ície que o espelhava. 
O brincar é que teria criado um espaço entre o espelho e a visão.

Narciso busca e descobre uma superf ície que o reflete e um corpo (outro) 
que responde à sua palavra. A jovem Eco o vê e deseja falar com ele, mas se 
esconde e só devolve um pobre eco, pois o poder da palavra foi-lhe retirado.

O clímax do drama é esse encontro/desencontro, pois a superf ície 
aquosa que o espelha não consegue servir como espaço de alojamento, e ali 
se colapsa a esperança do encontro.

Quero destacar a importância e a relação entre o modo de ser atendido 
e o desenvolvimento da capacidade atencional.

No desenvolvimento da capacidade atencional, quando o bebê se en-
contra em um ambiente que não outorga contenção suficiente, que não lhe 
permite de alguma maneira “predizer” as respostas “maternas” e quando, 
como disse Winnicott (1975), o bebê se encontra com uma mãe/ambiente 
que, quando o filho a busca, só reflete seu próprio estado de ânimo ou a 
rigidez de suas defesas:

[...] provoca uma ameaça de caos, e a criança organiza sua retirada, ou 
não olha, salvo para perceber a maneira de se defender. [O que assim 
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é tratado] crescerá cofusa no que diz respeito aos exemplos e aos que 
estes podem oferecer. Se o rosto da mãe não responde, um espelho 
será então algo que se olha, mas não algo dentro do qual se olha.

Nova cena: atravessando e complexificando 
o espelho

Estou denominando – “nova cena” – aquela em que a criança se desco-
bre no olhar do outro, pois considero-a como paradigma de uma constru-
ção necessária, que provavelmente terá um momento privilegiado ao redor 
dos três anos. Construção que precisa ser continuada e ressignificada du-
rante toda a vida como trabalho psíquico de diferenciação e encontro com 
a multiplicidade que nos habita e é por nós habitada.

Considero que no chamado “estágio do espelho” (anterior ao que estou 
denominando “nova cena”) não se faz evidente para a criança a presença da 
multiplicidade como lugar onde pode se reconhecer, diferenciando-se do 
outro e de sua própria imagem. No entanto, na “nova cena”, não só conse-
gue ver-se a si mesma no outro (sempre que o outro aceite também ver-se 
nela), mas também pode evidenciar o espaço de autorias produtor de dife-
renças. Colocando nossas palavras no que toda criança poderia dizer à sua 
mãe na nova cena, seria mais ou menos assim:

Precisei alojar-me em você, desenhá-lo com minhas carícias e que 
suas carícias me desenhassem.

Precisei que nos olhássemos juntos no espelho e que você me 
dissesse:

– Olhe-se ali, junto a mim. Esse é você.
– E eu nos via no espelho, juntos, dois corpos ali replicados.
Você iniciava a cena. Eu o acompanhava. Agora sou eu quem 

inaugura uma nova cena, que posso construí-la também com outros. 
Sou eu quem descobre a cena e digo a você:

– Olha-me, ali estou eu, inteiro, porém pequeninho. E você tem 
que aceitar, e eu também, que não pode me ver ali onde eu me vejo. E 
eu me vejo separado de você e isso me dá alegria. E logo você desco-
bre que eu também ofereço uma superf ície para que também possa 
olhar para você e você também terá que aceitar ver-se pequeninho.

O que vemos no olho de quem nos olha diferencia-se da imagem que 
nos devolve o espelho.
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O cruzamento de olhares entre a criança e o adulto na cena descrita foi 
fugaz. Não poderia se sustentar por mais de um segundo. O tempo exato 
para descobrir “que está e não está ali”, em um modo de atender flutuante 
entre a imagem vista e a superf ície que a aloja, que não é de um adulto sim-
plesmente, mas de seu olhar atento.

Várias são as diferenças que encontro entre a descoberta do reflexo que 
um espelho nos devolve de nossa imagem e a descoberta (como na “nova 
cena”) nos olhos de outro que nos olha.

A imagem própria que encontramos nos olhos de outro:
 ● Está diminuída e alterada.
 ● Aparece simultaneamente duplicada nos dois olhos, conectando-nos 

com a surpresa do ato criativo, do ensaio, do efêmero que deixa a 
permanência da marca ao se desvanecer. Marca que, com sua ausên-
cia, deixa a presença e o poder de fazê-la reaparecer. Experiência de 
autoria, de ser gestor do que já está ali, “desse que sou eu”.

 ● Surge no espaço “entre”. Não é criada por mim, nem pelo outro. É 
criada pelo “entre”.

 ● O outro me oferece a superf ície carnal para que eu me aloje transi-
toriamente.

 ● O outro não pode me ver como eu me vejo, nem pode se ver como 
eu o vejo.

 ● O outro não pode ver a minha imagem que ele me devolve, a não ser 
através da imagem dele mesmo que eu devolvo quando nos olhamos.

 ● Só se vê a própria imagem se o outro nos olha.
 ● A cena transcorre em um espaço lúdico, em uma zona de jogo onde 

ninguém dirige, nem comanda para onde deve se dirigir a atenção ou, 
mais ainda, (como na cena descrita), é a criança que chama a atenção 
do adulto, esperando que ele possa vê-la onde ela se vê. É aqui que 
o adulto se conecta com sua impossibilidade e necessita aceitar que 
nunca poderá ver (diagnosticar) o outro, se não aceitar saber-se pe-
quenino ante a grandeza incomensurável de um outro.

 ● Apesar de efêmero, o poder de persuasão do olhar mútuo é tão mar-
cante, que imediatamente devemos ampliar o olhar e situá-lo em 
outros centros.

Quero destacar que dois aspectos inerentes a toda cena ficam evidentes 
na “nova cena”: seu caráter lúdico e seu caráter de alojamento transitório. 
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Do mesmo modo, a “nova cena” é o suporte de um jogo e só pode ser criada 
no espaço lúdico.

De início, consideramos que o olhar não se aprende. Ver não é olhar. 
Pode-se alcançar a riqueza do olhar ainda que não se veja e uma boa visão 
não nos garante o olhar.

Encontramos uma sequência desde a cena do “estágio do espelho” à 
“nova cena” e à “confluência de olhares comuns em um objeto a conhecer”. 
Quer dizer, desde a cena do espelho até a confluência de olhares de quem 
ensina e de quem aprende, dirigidas a um objeto como lugar terceiro, que 
costuma ser chamado “objeto de conhecimento”, ocorre uma quantidade de 
processos, de idas e voltas, em complexidade simultânea e onde entram em 
jogo as capacidades atencionais de seus participantes. Podemos falar de um 
espaço atencional que se cria entre a posição ensinante e aprendente.

Prévio às três situações que tratamos aqui como cenas marcantes de 
uma inflexão no processo construtivo do espaço atencional, encontra-se ou-
tra cena, anterior a elas (pois inclui o olhar, o escutar e o acariciar) e suporte 
de todas as posteriores que chamarei cena lúdica original e permanente.

Cena zero? Cena lúdica original e permanente

Se houvesse a “cena zero”, qual seria? Zero, mais do que inicial, do que 
suporte, do que aquilo que permite atribuir sentido às cenas (anteriores e 
posteriores) do que atender e do que olhar/escutar/tocar como resposta. É 
a “cena lúdica”, na qual o olhar/escutar/tocar tornam-se brincar.

Para brincar não se necessita de um brinquedo previamente fabri-
cado, os bebês já nos ensinam isso desde bem pequenos. As crianças 
brincam “inventando” jogos a partir de uma pedra, um galho, um botão 
ou uma lata. Essa é uma cena privilegiada para estudar a atividade aten-
cional. O paradigma da cena lúdica atencional torna-se visível quando 
um lactante se alimenta nos braços de sua mãe. Ricardo Rodulfo (1996), 
psicanalista argentino, diz:

Tomemos uma cena de escritura de um jogo: uma criança pequena 
está mamando, está nos braços de sua mãe e, no curso desse traba-
lho de amamentação, a criança, subitamente, repara no botão da blusa 
da mãe e começa a brincar com esse botão. Concentra-se nele* de um 
modo que pode ser breve para os critérios do nosso tempo, mas é mui-
to intenso quanto à intensidade da concentração. A criança fica ocupa-

* O destaque é meu.
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da, sua atenção fica absorvida nessa brincadeira que está fazendo, puxa 
o botão, se puder, chupa-o, introduz em sua boca, fita-o minuciosa-
mente, faz girar, trata de desprendê-lo.

Cena originária, construída pela atividade de brincar, que se faz visível 
quando o lactante está nos braços de sua mãe. O bebê, alimentando-se do 
leite materno e olhando sua pequena mão brincando com o colar, o brinco 
ou o botão da blusa de sua mãe. De repente, deixa o objeto e se dirige à 
boca da mãe, ao nariz, aos olhos ou a uma orelha. Carícias que desenham 
um rosto. Primeira escritura sobre a superf ície da pele materna. A criança 
segue mamando enquanto brinca, e o leite a alimenta, por que não está 
prestando atenção ao leite, menos ainda ao seio? Atendido, está se atenden-
do. Está distraído. O espaço atencional está se gestando. Ninguém o obriga 
a focalizar o olhar e, assim, enquanto mama, pode brincar, realizar sobre 
a pele o primeiro “desenho” da figura humana. Desenho que, dois ou três 
anos depois, poderá passar para o papel.

Do desenho sobre a pele ao desenho
sobre o papel*

* O interessante livro de Ricardo Rodulfo proporcionou inspiração para algumas das ideias que 
aqui desenvolvo. RODULFO, R. Desenhos fora do papel. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004.
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A terra como superfície de inscrição.

O papel como superfície de inscrição

Desenho feito por uma criança de 3 anos.

Como a criança chega a realizar espontaneamente essa representação 
da figura humana? Onde e como se “ensaiaram” esses traços? Por que mo-
tivo só um rosto com braços e mãos enormes outorga à criança autora a 
felicidade de ter desenhado “um menino, um papai e uma mamãe?”

Não é “célula bípede”, nem o “boneco”. É o desenho que distraidamen-
te aprendeu desenhando/acariciando o rosto de sua mãe, utilizando a pele 
como primeiro papel. São suas mãos grandes, enormes, colocadas em um 
rosto grande, enorme, com orif ícios “brincados” e com mãos (as suas) ges-

Fernandez_01.indd   33Fernandez_01.indd   33 30/08/11   10:4130/08/11   10:41



34  Alicia Fernández

tando – nunca houve melhor uso da palavra gestando – com seus gestos, 
um corpo humano em construção.

O bebê, nos braços de sua mãe, quando se alimenta, dirige a vista às 
próprias mãos e ao rosto de sua mãe alternadamente. Suas mãos brincam 
sobre o rosto da mãe: tocam uma orelha ou um brinco, deslizam pela boca 
ou pelo nariz, ou pelo cabelo. Podemos dizer que desenham o rosto da 
mãe com os dedos.

Se nos situamos mentalmente na postura do bebê quando está ama-
mentando (seja no seio ou na mamadeira), como é apresentado o campo 
atencional? Para onde dirige sua atenção?

A arte de Picasso oferece algumas imagens que nos convidam...

As mãos da mãe oferecem sustentação a todo seu corpo; o olhar do 
bebê não se dirige, inicialmente, nem ao seio, nem ao mamilo, nem ao leite, 
dirige-se às suas próprias mãozinhas que, de tão próximas do seu rosto, pa-
recem enormes, quase tão grandes quanto o rosto de sua mãe. Rosto e mãos 
que em breve desenhará no papel, quase do mesmo tamanho.

O bebê pode se alimentar porque não focalizou sua atenção no leite, 
nem no rosto da mãe. Nos dedos do bebê restaram as marcas das carícias 
desenhadas, porque ninguém o estava ensinando a desenhar. Então, tempos 
depois, havendo transitado pela “cena do espelho” e a “nova cena”, ele pode 
encontrar e desfrutar do papel como uma nova superf ície de inscrição, 
como outro lugar transitório onde se alojar.
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Podemos nos perguntar sobre as semelhanças e diferenças entre a aten-
ção desdobrada pela criança no acariciar/brincar sobre a pele de sua mãe 
e a atenção requerida para desenhar. A superf ície onde se situam ambas 
as atividades atencionais é a mesma: o brincar. As operações que precisa 
desenvolver é que são diferentes.

O primeiro alojamento que todo ser humano habita é oferecido pelo 
corpo de uma mulher, onde ele se forma ainda na vida intrauterina, uma 
superf ície de inscrição de intercâmbios. Partindo da biologia, evidencia-se 
que esse vínculo só é possível a partir da diferença entre ambos. O vínculo 
que se estabelece não é entre um receptor passivo e um doador ativo, mas 
surge da criação de um espaço de diferenças que permite que ambos saiam 
modificados ao cortar-se o cordão umbilical*. O organismo da progenitora 
e o feto desenvolvem atividades onde ambos recebem e dão. Por ocasião do 
nascimento, essas atividades vão se modificando e se ampliando. O corpo 
da mãe que o aloja antes de nascer; seus braços sustentando o amamentar; 
a cena do espelho; o olhar confluente; o chão ou a mesa onde se dispõem 
os brinquedos, a escritura sobre a areia são superf ícies de inscrição que 
evidenciam seu caráter transitório. Mesmo quando a terra ou a areia são 
utilizadas para desenhar ou escrever, rapidamente desaparece a visibilidade 
das marcas que o sujeito deixou ali. Ao contrário, a escritura sobre um pa-
pel imprime aos traços executados um caráter de permanência, dando não 
só visibilidade ao gesto de quem o realizou, como também a permanência 
de si próprio em outra superf ície.

Ajuda-me a olhar

Ajuda-me a olhar, disse o menino a seu pai, ante o espetáculo surpreen-
dente da imensidão do mar, e o pai, em silêncio, estende-lhe a mão. Encon-
tram-se no alto da duna, os pés na areia ali abaixo, a força do oceano que 
impregna olhos e ouvidos. Ambos, criança e adulto, fazem silêncio. O pai 
não lhe ensina o que deve olhar, tampouco silencia o murmúrio do mar 
com suas palavras, por alguns instantes, só toma sua mão.

Os olhos do menino veem, mas para poder olhar, para gozar o espe-
táculo, para que o mar entre nele, ainda antes de ele entrar no mar, o 
menino não precisa dos olhos nem da palavra do pai. O que ele neces-
sita é de sua presença silenciosa e ser segurado pela mão, criando um 
espaço/tempo. Espaço onde se desenvolve a capacidade atencional e, 

* Com respeito ao cordão umbilical e a placenta, ver o Capítulo 4.
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por alguns instantes, o menino “esquece” o cansaço de haver subido a 
duna movediça e a areia não queima seus pés*.

Como se produziu, por alguns instantes, essa suspensão das demandas 
internas (dor f ísica, sensações corporais e outras tantas externas) – modo 
como se definiu a atividade atencional – para se situar nesse espaço que 
temos chamado “zona intermediária de criação”? A criança não está imóvel. 
Está quieta, o que não significa passividade inerte. O tempo cronológico se 
deteve por alguns instantes... A criança, junto a seu pai, criou um espaço: 
espaço transicional, uma zona de tempo-intermediário.

Confluência de olhares atendendo/construindo 
um objeto como objeto de conhecimento

Todas as atividades atencionais sustentam-se no espaço transicional do 
brincar e da criatividade, mas as atividades que ali se desenvolvem são dife-
rentes. Quando a atenção deve se dirigir a um objeto que requer um outro 
que ensine, como acontece com diferentes aprendizagens que a escola pro-
picia, a atividade atencional se torna complexa.

Um momento privilegiado para observar tal complexidade apresenta-se 
quando a criança aprende a escrever alfabeticamente. Alguém deve ensiná-
-la. A criança tem de aceitar regras, códigos, convenções e, ao mesmo tem-
po, atender/atentar ao que o ensinante quer dizer. Ela precisa aprender e 
atentar às letras que o outro ensina, para dizer sua própria palavra.

Ao escrever, ela deve simultaneamente atender a um objeto de conhe-
cimento provido pela cultura e dispersar sua atenção de modo tal que não 
fique absorvida por esse objeto ou pelo poder de quem lhe ensina.

A atividade atencional precisa de um ambiente confiável. A criança po-
derá atender-encontrar-construir o objeto, atendendo-o simultaneamente 
com o outro que lhe dê suporte e, assim, construir conhecimento.

O brilho não é luz que cega, pois é também criado pelo olho de quem 
olha. Do mesmo modo, o movimento do olho que nos olha e desvia seu 
olhar ao pestanejar, pausado e serenamente, permite a ampliação e o deslo-
camento do olhar.

* A partir de algumas belíssimas palavras com as quais nos contempla Eduardo Galeano sobre 
o pedido de um filho a seu pai, no momento em que pela primeira vez vê o mar, construí as 
cenas relatadas, já que evocaram recordações pessoais e, provavelmente, produzirão efeitos 
em cada leitor/leitora.
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Aprendendo a escrever

Quando a superf ície de inscrição é a pedra ou um papel, o caráter 
transitório e fugaz parece se perder. Os traços permanecem ali. Não há 
modo de retirá-los, a não ser a partir de um gesto voluntário de apagar ou 
destruir, mas ao mesmo tempo, fica ainda mais evidenciado que a obra 
desenhada e o autor do desenho são diferentes. Dá-se visibilidade ao es-
paço que se estabelece entre a obra e seu autor. Podemos então nos per-
guntar: o que vem primeiro, o autor ou a obra? E responder percebendo a 
reciprocidade entre os dois.

No caráter de visibilidade e permanência que o papel outorga à escri-
ta, ancoram-se diversos problemas na aprendizagem da escrita, que cos-
tumam ser confundidos com falta de atenção, sendo que, ao contrário, 
observamos que se devem a um excesso de atenção (Gonçalves da Cruz, 
1999a). Digo isso, pois, a visibilidade e a permanência do traço obrigam 
algumas crianças a concentrar a atenção no produto que vai ficando, difi-
cultando o necessário e livre flutuar atencional entre a alegria da autoria e 
a satisfação por sua conquista. Produz-se, então, uma inibição da disponi-
bilidade atencional necessária para o aprender. Em algumas dessas situa-
ções, oferecer para a criança a possibilidade de desenhar ou escrever com 
os olhos fechados permite que ela sinta o gesto de sua autoria e, assim, 
comece a descobrir a alegria de escrever*.

No livro Psicopedagogia em psicodrama, retomo a questão aberta 
por Ricardo Rodulfo: como faz a criança para trasladar-se do corpo da 
mãe à folha de papel? Quero, agora, voltar a uma citação minha, com a 
seguinte resposta:

Ela conseguirá passando através de um canto do chão ou da mesa 
onde praticará uma geografia habitada (uma série de sequências) 
com seus brinquedos.

[...] Habitar um lugar é colocar coisas próprias nele, mas esse ato 
produz modificações subjetivas em quem as coloca ali. Quando uma 
criança nasce, precisa habitar o corpo da mãe de outra maneira. Cor-
tado o cordão umbilical, fica o umbigo, cicatriz de corte e marca da re-
lação habitada. Marca da presença da ausência de outra [...]. A criança 
logo vai encontrando outros espaços habitáveis e transportando a eles 
muito do que fabricou nos anteriores. Esses outros espaços habitáveis 

* A tela do computador, ainda que ofereça maior transitoriedade do que o papel, não permite a 
conexão com o gesto conector do traço.
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podem ser chamados de “espelho”. Não como os espelhos de vidro 
(embora estes mostrem, em imagens visuais, algo que acontece além 
das imagens visuais). Esses espelhos são os outros, múltiplos – outros 
espaços de diferenças – nos quais a criança encontrará moradia en-
quanto recebe de volta uma imagem de si e para os quais ela também 
poderá ser um espelho. Uma mãe, um pai, um professor, uma profes-
sora, que não consegue se ver na criança, transmitirá uma imagem 
borrada para ela. Porém, se só consegue se enxergar na criança e não 
consegue notar a diferença, também poderá prejudicá-la. Há uma 
coisa pior do que um pai ou uma mãe que não se importa com o que 
acontece a seu filho: pais que se importam com tudo o que acontece 
com ele (Fernández, 2001c).

Continuidade/descontinuidade do olhar/aprender

Atender não é perceber uma continuidade linearmente. Pelo contrário, 
a atenção se produz entre a recepção ativa de impressões que poderíamos 
chamar de estéticas e o trabalho de produzir sentidos que requerem des-
continuidades.

Na consciência – nos diz Sara Paín (2008) – “a visão é imediatamente 
percepção, pensamento. A apresentação supõe, então, reconhecimento.”

Passamos tão rapidamente da impressão à representação que os mo-
mentos sensíveis e puramente estéticos da visão se desvanecem. O 
reconhecimento se engendra tanto na continuidade entre a situação 
presente e o passado quanto na seleção em função do projeto de ação 
traçado para o futuro. De maneira acrítica, a psicologia cognitiva con-
cebe esta continuidade temporal, na qual o movimento passa dire-
tamente do estímulo à resposta, como um processo de acumulação 
permanente. Durante o tempo em que permanecemos com os olhos 
abertos, a visão parece se instalar nessa permanência. Contudo, a dis-
tração é nossa atitude mais habitual.*

Entre a captação atencional e a elaboração da atenção estabelece-se um 
hiato momentâneo, que dá lugar a um imperceptível e fundamental vai e vem, 
continuidade/descontinuidade, no qual trabalha a singularidade. Singularida-
de através da qual nos reconhecemos criando como novo aquilo que está ali. 
“Novo”, porque nele incluímos nossa história e nosso porvir. Poderíamos dizer 
que prestar atenção é se atrever a olhar enquanto continuamos vendo?

* Os destaques são meus.
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Necessitamos realizar diversas pontuações e diferenciações:
 ● Distração não é o mesmo que desatenção. O movimento entre a dis-

tração e a atenção é o que nos permite aprender. É nas gretas da aten-
ção que a distração se produz e onde nossa singularidade se nutre 
para produzir sentidos.

 ● Ver não é o mesmo que olhar, assim como ouvir não é o mesmo que 
escutar, nem movimento é o mesmo que gesto e memória não é o 
mesmo que recordação, pois organismo não é o mesmo que corpo.

Pode-se olhar sem os olhos ou escutar sem os ouvidos, assim, com os olhos 
e os ouvidos sãos, às vezes evitamos e até necessitamos não escutar nem olhar.

Psicopedagogicamente, devemos analisar quando e como o escutar, o 
olhar ou o gesto se perturbam, correspondendo a um sintoma ou a uma 
inibição que podem perturbar a capacidade atencional em situações nas 
quais se apresentam modalidades atencionais diversas e saudáveis que não 
correspondem às tradicionais.

A capacidade atencional trabalha articulando e desarticulando conti-
nuidade e descontinuidade.

O pensar distraído que acompanha a visão corrente só se reflete sobre 
a coisa vista quando esta revela uma falta ou um excesso em relação 
ao esperado. Normalmente, o nível de lucidez é tão baixo que dificil-
mente podemos dizer o que acabamos de ver [...] A recepção do sen-
sível exige, portanto, uma ruptura de continuidade* da presença; é a 
partir dessa exigência que a visão se torna olhar, indagação. A deman-
da também pode vir do pensamento abalado por sua própria inércia 
(Paín, 2008, p.141, 144).

Olhar supõe um ato estético. O olho vê, mas não pode se ver, a não ser 
no reflexo que outro brilho oferece.

O próprio rosto é a única parte de nosso corpo que nunca, por mais yoga 
ou contorcionismo que realizemos, podemos ver por nós mesmos. Mas essa 
é a única parte (se podemos chamá-lo parte) de nosso corpo que nos iden-
tifica e na qual podemos nos reconhecer. Nosso rosto é único, singular. Não 
existe, nem nunca existiu, nem nunca existirá outro rosto igual a esse que 
viemos construindo. Como se produz esse milagre de singularidade?

É no olhar daquele que me olha no lugar onde me encontro.

* O destaque é meu.
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Precisamos analisar as consequências que estão se produzindo sobre a 
capacidade atencional, a partir da sobressaturação de imagens televisivas 
que exibem personagens que aparentemente nos olham, mas nos quais não 
podemos nos encontrar. Tal saturação incide sobre os processos de subje-
tivação, a partir do constante encadeamento produzido por imagens que 
não nos olham, que nos obrigam a vê-las, convencendo-nos de que esses 
processos somos nós. Efeito facilitado pelo hipermovimento e pela frag-
mentação das imagens. Provavelmente, eles embargam nossa atenção de-
subjetivando o olhar.

Sabemos, como disse Sara Paín (2008, p. 132), que:

Enquanto órgão, o olho pertence à ciência biológica, e a luz, à ciência 
f ísica. Nenhuma de suas descrições, ainda que acompanhadas por 
teorias cognitivistas sobre o trabalho concomitante do cérebro, ex-
plicam o sentido de uma visão qualquer, quanto mais não seja, por-
que o cientista observa com seus próprios olhos suas experiências 
sobre a visão.

E continua nos dizendo Sara Paín (2008, p. 133):

A única propriedade inerente ao órgão da visão que é essencial para 
a compreensão da aparência é o olhar*, pois constitui, no começo da 
vida, um objeto de pulsão [...] Uma vez que nesse olhar se condensam 
a relação recíproca entre o olhar e o ser olhado, essa relação pode ser 
considerada uma instância constituinte e duradoura do sujeito.

Ainda segundo Sara Paín (2008), o brilho do olhar de quem olha o bebê 
é o equivalente, nos humanos, ao que, em algumas aves (como as estudadas 
pelo etólogo Konrad Lorenz), é o objeto móvel da mãe pata para os pati-
nhos; por isso, um objeto móvel qualquer pode substituir certas funções 
cuidadoras da progenitora. Por outro lado, nenhum olho brilhante pode 
substituir o brilho amoroso do olhar de uma mãe.

Por extensão, a atração pelo brilho aparece, nos adultos, quando sentem 
prazer ao olhar a água, as joias, os astros, as superf ícies brilhantes que os 
refletem. Não há maneiras de substituir, com palavras, o que produz o bri-
lho de um olhar enamorado ou o brilho das lágrimas comovidas de tristeza.

* O destaque é meu.

Fernandez_01.indd   40Fernandez_01.indd   40 30/08/11   10:4130/08/11   10:41



A atenção aprisionada  41

Outra propriedade do olho que olha o bebê (importante na constituição 
humana desse novo ser), é a possibilidade de movimento que possuem os 
olhos, permitindo o gesto de passar e pousar o olhar por diversas partes. 
Desviar o olhar para outros lados indica a existência de um terceiro objeto 
que se torna, por si só, um fato interessante. Orienta-se a atenção segundo 
o desejo atencional de quem a atende.

O gesto dos olhos que nos olham é um convite ao nosso olhar. E recorde-
mos, o piscar de olhos não poderia ver continuamente. O descanso do fechar 
e voltar a se abrir está indicando essa continuidade descontinuada, o desejo 
de olhar permitindo a construção de algo entre o que se vê e o que se olha.

Temos nos ocupado da análise da produção do espaço entre o que se vê 
e o que se olha, já que nele encontramos a capacidade da atenção operante, 
sempre em relação ao modo como se é atendido.

Assim como é necessário um espaço entre o que se vê e o que se olha, 
também o é entre o que se ouve e o que se escuta e entre o movimento e 
o gesto. Nesses espaços, desenvolve-se a atividade atencional, ao mesmo 
tempo em que vai se constituindo a própria capacidade de atenção.
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