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O que eu queria mesmo era ter

nascido da barriga da mamãe

Cassandra Pereira França

Resumo

A proposta deste artigo é levantar algumas questões clínicas decorrentes da interação das
séries complementares dos elementos do triângulo adotivo, de modo que se possa refletir
não apenas acerca desse processo complexo já em sua origem, como também sobre o
fato de que a trama da adoção não se esgota em uma verdade desvelada, uma vez que
a fratura narcísica enquistada no psiquismo dos pais (por não terem gerado aquele filho)
e no psiquismo da criança (por ter sido rejeitada pelo par biológico) cobrará, ao longo de
suas existências, novos significados.

UnitermosUnitermosUnitermosUnitermosUnitermos

Psicanálise de criança; crianças adotivas; terapia de crianças; adoção; origem.

Por que Deus permite

que as mães vão-se embora?

(Carlos Drummond de Andrade, Para sempre)

D
o encontro da necessidade da criança de estabelecer um campo psíqui-

co (entre a imediatez biológica e a perenidade) e da necessidade do

adulto de transcender sua condição mortal através da filiação psíquica,

surge a prática da adoção que, segundo a crença social, é o final feliz para o

qual confluem duas histórias: a de uma criança, desprotegida e desejante de

amor, e a de um casal impossibilitado de descendência e desejoso de dar amor.

Não resta dúvida que, de fato, essa é a solução mais saudável, pois o desenvol-

vimento psíquico do bebê faz com que, aos poucos, vá se delineando como

figura aquilo que, em princípio, pertencia de modo difuso a um fundo que,

embora ignorado pelo sujeito, era imprescindível para sua subsistência. Faz-

se necessário estabelecer a dupla vinculação: leite e amor/segurança, que per-

mitirá a manutenção da ficção narcisista que, segundo Freud, só poderá ser

sustentada graças à incondicionalidade dos cuidados que vêm de fora.
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No entanto, o momento e a forma como a mãe biológica entregará o
filho ao acaso do destino, suscitarão diferenças fundamentais para a estrutu-
ração do psiquismo da criança. Esta, mesmo recebendo atenção suficiente para
sua sobrevivência, terá de enfrentar por algum tempo manipulações contínu-
as de pessoas que não reconhecem seu código específico de necessidades e
ansiedades e para quem terá o significado de problema ou de mercadoria.

Os sentimentos de frustração e ódio suscitados no bebê pela falta de
atendimento a essas demandas serão responsáveis, posteriormente, pelo em-
pobrecimento de seu mundo interno, estabelecendo o que WINNICOTT (1975)
chamou de desconfiança básica com as boas experiências da vida. Portanto,
quanto maior for o tempo transcorrido entre o momento de transição ou de
passagem da mãe biológica aos pais adotivos – e quanto maior a quantidade
de pessoas que intervêm nessa passagem – maior será o prejuízo psíquico da
criança. Esse tempo, como nos diz Bleichmar, “implica movimentos diferenci-

ais e dá conta de formas diversas de inscrição que irão se superpor em estra-

tificações, destinadas ou não à sua transcrição” (BLEICHMAR, 1994, p. 67).
Isso significa que as primeiras experiências com a mãe biológica, impressas
naqueles fragmentos do psiquismo precoce, ficam cindidas e separadas de
posteriores experiências com a mãe adotiva, podendo ou não vir a ser ressim-
bolizadas. Por conseguinte, “o ‘objeto-mãe’ deve ser concebido como uma com-

plexa junção de marcas mnêmicas articuladas em diferentes sistemas (...).

Logo, diversos tempos de estruturação do sujeito constituirão o ‘objeto-mãe’,

em suas diversas inscrições” (p. 73).

Ao abordarmos as possibilidades de ressimbolização das vivências emo-
cionais do bebê, é justo que façamos uma menção especial ao importante con-
ceito de rêverie, formulado por Bion em 1962. Segundo esse autor, o bebê
exige da mente da mãe um estado de calma receptividade, capaz de receber
os próprios sentimentos do bebê e dar-lhes significado. Assim, a partir da
introjeção de uma mãe receptiva e compreensiva, o bebê poderá começar a
desenvolver sua própria capacidade de reflexão sobre seus próprios estados
mentais. Porém, vale a pena ressaltar que, para desfrutar da capacidade de
rêverie da mãe, é preciso que o bebê possua uma significativa capacidade de
tolerância à frustração pois, como afirma enfaticamente Bion,

“um lactente dotado de uma notória capacidade para tolerância à frustração
poderá sobreviver à penosa prova de ter uma mãe incapaz de rêverie e
portanto, incapaz de proporcionar-lhe satisfação de suas necessidades men-
tais (...), enquanto que outro lactente, marcadamente incapaz de tolerar a
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frustração, não pode sobreviver sem crise, apesar da experiência da identi-
ficação projetiva com uma mãe capaz de rêverie...” (BION, 1962, p. 61).

Marcadas as limitações impostas pelo limiar de frustração do psiquismo
do bebê cabe ainda ponderarmos que a capacidade de rêverie da mãe adotiva,
tal qual a de toda mãe biológica, pode estar sujeita a perturbações, fato que
prejudica significativamente as possibilidades comunicativas da díade. Nos
casos de adoção, quando surgem tais perturbações, devemos investigar até
que ponto elas podem estar vinculadas a fantasias de roubo da imortalidade
(que podem gerar culpa persecutória) e a sensações de estranhamento do bebê,
uma vez que as tendências genéticas, familiares, foram trocadas pelos genes
desconhecidos e, por isso mesmo, sinistros e ameaçadores.

A história da história: a verdade truncada

Quem fez o amor não vazará meus olhos.

(Adélia Prado, Contra o muro)

A conveniência de dizer à criança que ela é adotiva costuma ser atraves-
sada por crenças, ideologias e hipóteses científicas, que evidenciam que o
tema da adoção está sempre  bordejado por “dois temíveis guardiões: o segre-
do e a verdade”. Isso faz com que a verbalização sobre a adoção seja vivida
como o problema familiar máximo, acompanhada da fantasia de que o
desvelamento da verdade mudará radicalmente o estado doloroso da situação.

A velha pergunta: “Devemos ou não contar a verdade ao nosso filho?”
quase não é mais ouvida, pois a idéia de que o mais benéfico é que as crianças
saibam, tão logo perguntem, a história real de suas origens, já foi bem disse-
minada em nossa cultura. No entanto, mesmo tendo conhecimento dessa ori-
entação dos psicólogos, nem sempre a empreitada pode ser viabilizada, uma
vez que os fantasmas parentais, as fantasias e as culpas inerentes ao tema
criam impedimentos para que a verdade aflore na íntegra e para que o traba-
lho de luto siga seu percurso elaborativo, ajudando os pais a aceitarem as
castrações contidas na  história.

Dentre as matrizes de fantasias mais temidas pelos pais destacam-se os
temores de que a mãe biológica ressurja do limbo em que se encontra e exija
seu filho de volta; ou que este, sabendo da existência da mãe, queira viver ao
seu lado. Temores que promovem distorções significativas na história, em-
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butidas em declarações como “Nós contamos tudo a ele, mas dissemos que a
mãe morreu”. Essa fala truncada, além de fechar a questão quanto a um pos-
sível reencontro, procura poupar a criança do fato de ter sido abandonada.
Mas, apesar de ser perfeitamente compreensível que os pais sintam pena da
criança – pois, como todos sabem, ser negado em sua origem pela mãe fragiliza
enormemente um ser humano –, cabe aqui um questionamento a essa versão:
será que dizer à criança que sua mãe morreu e, por isso, ela, criança, está
vivendo em outro núcleo familiar diminui o impacto da verdade? Pode até
ser... porém, se levarmos em conta que até a criança órfã sente ter sido
deliberadamente abandonada, e que o genitor morreu porque não queria mais
vê-la – mesmo quando a morte dos pais ocorreu de modo natural ou acidental
– tenderíamos a dizer que de pouco adianta esse enxerto. Assim sendo, é
preferível que a verdade conhecida pelos pais seja partilhada com a criança,
liberando-a para questionar as lacunas que naturalmente existem em todas as
histórias, tentando mostrar-lhe que “não é desvalorizante ter pais que não

puderam fazer mais do que assumir o filho até seu nascimento e, depois,

abandoná-lo” (DOLTO, 1982, p. 18). Esse é um ponto capital para a análise
pois, como nos diz Dolto, o que pretendemos, analistas que somos, é ajudar a
criança a restaurar suas origens, restituindo-lhe assim sua potência.

Casos clínicos de crianças adotadas requerem, no início, um número
maior de entrevistas com os pais, a fim de que se possa desemaranhar a trama
de um processo tão complexo em que interagem as séries complementares
dos três elementos do triângulo adotivo, submetendo-os a duras provas. Além
do mais, é preciso que se tenha um claro esboço do não-dito familiar e de suas
razões, pois o processo psicodiagnóstico alongar-se-á na proporção inversa do
tamanho da história que tenha sido contada: se os pais nada falaram ainda, é
sinal de que resistências fortes estão erguidas e terão de ser paulatinamente
removidas. Trabalho que será auxiliado ao serem listadas as evidências que a
criança tem para suspeitar de sua filiação, expressas por inúmeros sintomas,
como por exemplo: o mutismo seletivo, as dificuldades de aprendizagem e de
memorização. Há de se convir, no entanto, que o incômodo com os sintomas
da criança e a sua convivência com pessoas que saibam da história familiar
podem ser elementos que estimulem os pais a contar-lhe a outra versão de
suas origens, enfrentando, assim, a angústia que a mobilização dos fatos pas-
sados provoca.

Estando as resistências diminuídas, a dúvida passa a ser o modo como
contar à criança, principalmente porque os pais temem que ela nunca mais
volte a confiar na palavra deles. Nesse momento, a intervenção do analista,



Psychê — Ano V — nº 8 — São Paulo — 2001 —  p. 79-94

O que eu queria mesmo era ter nascido da barriga da mamãe | 83

atento às singularidades do caso, deverá possibilitar a criação de um enquadre
em que a verdade possa fluir e, de preferência, pelas palavras dos pais.

O atendimento aos pais, todavia, pode não resultar na dissolução das
resistências, deixando-os na mesma posição – qual seja, a de se negarem tan-
to a contar à criança sua história ou a autorizar o analista a contar. Não é raro
que o processo se alongue devido a “imprevistos”, que impedem o compareci-
mento às sessões. Diante do impasse criado, uma coisa é certa: se, por um
lado, induzir os pais a contar a verdade, quando ainda não estão preparados,
poderia ser desastroso; por outro lado, também desastroso seria aceitar seu
filho em psicoterapia, compactuando com a mentira e caindo na armadilha de
“pisar em ovos” para não esbarrar no assunto proibido. Desfecho que, no mí-
nimo, deixará bloqueado o destino da abertura para novas simbolizações, pois
“é a permanência e a fixação do arcaico não recapturado no inconsciente ori-

ginário o que é obstáculo, nas adoções, à ressimbolização de certo histórico-

vivencial, não transcrito” (BLEICHMAR, 1994, p. 70).

Entretanto, se a história tiver que ser revelada, qual seria o momento
mais adequado? Uma resposta sensata seria a de que o momento ideal é aque-
le em que a criança começa a fazer questionamentos acerca de suas origens.
Mas quando será que isso acontece? Geralmente na primeira infância, uma
vez que a criança suspeita da obscuridade que paira em suas origens – como
bem ilustra uma situação clínica em que a mãe diz em uma primeira entrevis-
ta: “Ela nunca vai saber a verdade!” e, quando a menina entra na sala para sua
primeira sessão ludodiagnóstica, olha para a caixa lúdica e, prontamente, diz:
“Eu sei tudo o que tem aí dentro!”. No entanto, a questão do momento ideal
para se comunicar a verdade à criança não obtém consenso entre os pesquisa-
dores (LEVINZON, 1999, p. 31-32): alguns julgam que deve ser nos primeiros
anos de vida, outros crêem que deve ser após o período de latência, para que
a verdade não interfira na elaboração das questões edipianas. Particularmen-
te, discordo dessa última posição, pois julgo ser bem melhor que a criança
consiga verbalizar, o mais cedo possível, suas dúvidas acerca de suas origens,
liberando assim seus impulsos epistemofílicos e elaborando seu Édipo, mesmo
contando com essa variante. Além do mais, o fato em si de ter tido outros pais
biológicos, abre espaço para a idealização da relação com esses pais e, se a
criança tiver acesso a sua história na época da puberdade – que naturalmente
é um período de desidealização dos pais da infância, de desconfiança em rela-
ção aos adultos e de muita atuação – os efeitos da falta da verdade, até aquele
momento, poderão potencializar a crise identificatória e dificultar a submissão
à autoridade dos pais adotivos.
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A história das origens, como toda história, terá que ser contada e
recontada inúmeras vezes, confrontada com outras versões e disponibilizada
para ser permeada tanto pelos questionamentos metafísicos da criança (De
onde vim? Para onde vou?), quanto pelas distintas representações das fantasi-
as originárias: a cena primária, a sedução, a cena da castração... Um bom
exemplo desses atravessamentos vem do fato de que as explicações sobre as
origens de crianças adotadas costumam enfatizar a versão de que elas não
nasceram da barriga da mamãe, que tiveram uma outra mãe, biológica, levan-
do a criança, que ainda não compreende bem o papel do homem na procria-
ção, a completar a história com a fantasia, repleta de certezas de que, pelo
menos, o pai foi um só – canalizando, assim, todo seu ódio e desconfiança para
a figura da mãe, inclusive com fantasias de ter sido roubada. Seja como for, a
criança adotiva estará sempre alerta quanto a temas relacionados à gravidez,
dos quais possa tirar conteúdos que preencham as lacunas de sua história –
que, às vezes, pode ser recalcada e substituída maniacamente pela identifica-
ção com super-heróis que possuem um nascimento mítico. Em todo  caso, vale
a pena lembrar que uma expectativa saudável para a criança é a de que seus
pais funcionem sempre como guardas de museu, velando com amor pelos tra-
ços e objetos do seu passado que, colhidos em um simbólico “sítio arqueológi-
co”, ajudarão a reconstituir possíveis procedências familiares.

A trama da adoção, porém, não se esgota em uma verdade desvelada,
como somos levados a pensar, em função da importância que os pais dão a
essa questão e, até mesmo, pelo espaço que o tema ocupou no presente artigo.
De fato, uma vez verbalizada, a história real apenas abrirá espaços para uma
rede de processos emocionais capazes de fazer com que a adoção cobre, ao
longo da existência, novos significados. Contudo, a fratura narcísica – por con-
ta da rejeição do par biológico – abrirá uma ferida que, além de ser de difícil
cicatrização, produzirá uma série de fenômenos egóicos, pré-edípicos e edípicos,
com características diferenciais específicas.

A barriga da mamãe

Pulou no rio a menina

cuja mãe não disse: minha filha.

(Adélia Prado: Contra o muro)

Conflito psíquico, em hipótese alguma, é prerrogativa de filhos adoti-
vos; contudo, casos de adoção costumam ter indicação de análise, não só para
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ajudar a criança a elaborar toda a gama de conflitos descrita até esse momen-
to, mas também porque a presença de dificuldades nos vínculos afetivos, acom-
panhada de comportamentos impulsivos e agressivos, gera entraves à sociali-
zação. Entretanto, para que o processo analítico possa caminhar é preciso que
o adotivo, ao fazer a reedição do romance familiar, se despoje do seu próprio
estigma de monstruosidade (imaginariamente responsável pelo abandono).

A  fim de observarmos mais de perto esse movimento necessário nas
crianças adotivas, bem como a extrema angústia frente à temática das ori-
gens, optei por apresentar um conjunto de sessões iniciais da análise de uma
criança de quatro anos que, além de ilustrar vários pontos citados neste arti-
go, mostrará fantasias comuns entre as crianças adotadas. Deixarei meus pró-
prios comentários para o final da exposição.

O projeto de adotar uma criança era um dos planos familiares daquele
casal, que fazia parte de um número representativo de pessoas que, mesmo
tendo tido seus filhos naturais, acreditava que a adoção deveria ser parte do
compromisso social da família bem estruturada. No entanto, a preocupação
com o destino de B. foi o motivo manifesto para que fosse adotado, antes
mesmo de ser conhecido: apesar de estarem com uma filha de poucos meses
em casa, ao ficarem sabendo que um bebê havia sido encontrado e estava no
hospital com toxemia devido a infecção pulmonar, intestinal e urinária, procu-
raram o Juizado de Menores e assumiram o bebê. As complicações em seu
estado de saúde foram múltiplas, geraram reinternações seguidas e levaram
os pais a perder as esperanças de que ele se salvasse. Em certo momento de
muita angústia, o pai entregou-o a Deus, aceitando a perda com resignação e
dor; mas, em meio a suas lágrimas, sentiu a mão do bebê apertando seu dedo
com força e interpretou esse movimento como um pedido de B. para que con-
tinuasse lutando por ele. Dessa aliança pela vida, renasceram as esperanças, e
instalou-se uma forte ligação entre pai e filho.

De sua história pregressa, só sabiam que a mãe era solteira, que não
queria ter o bebê e que, assim que ele nasceu, deixou-o na casa de uma amiga,
onde só aparecia de vez em quando para deixar o dinheiro do leite e cuidar um
pouco dele – até que um dia não mais apareceu. Desde bem pequeno, os pais
lhe contaram que ele havia nascido da barriga de outra mulher, acrescentan-
do, por conta própria, que a mãe biológica devia ter morrido.

A adoção ocorrera em setembro e os pais já haviam notado que todo
ano, por volta de agosto/setembro, ele apresentava transtornos de comporta-
mento. Dessa vez, B. estava agressivo, angustiado, chorando demais! Não assu-
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mia nada do que fazia de errado e, para se justificar, inventava muita coisa,
fazendo com que a culpa sempre recaísse sobre seus irmãos. Andava muito
“grudado” na mãe, não querendo que ela saísse de perto dele para nada. Quando
estavam só os dois, a relação era ótima mas, quando os irmãos chegavam, ele
ficava totalmente transtornado e infernizava a vida de todos. Quando isso
acontecia, os pais procuravam conversar com ele sobre o ocorrido – conversa
que terminava sempre em uma lamúria: “O que eu queria mesmo era ter
nascido da barriga da mamãe!”. Essa fala tocava no âmago do problema: na
tristeza e impotência dos três em alterar as origens dele, para que não tivesse
atravessado todo aquele calvário, que foi reapresentado por B., passo-a-passo,
nas oito sessões iniciais de sua análise. Observemos a seqüência do material.

Entrou na sala todo falante e, ao ser-lhe perguntado se sabia o que esta-
va fazendo ali, respondeu secamente “Sei, mas esqueci!”. Aproveitei para es-
tabelecer um breve contrato de trabalho, citei a freqüência com que nos en-
contraríamos, o tempo de cada encontro e expliquei que havia preparado para
ele uma caixa com brinquedos. B. olhou rapidamente para a caixa e, não de-
monstrando interesse em abri-la, continuou narrando seus casos como se fos-
se um locutor esportivo. A certa altura da sessão, eu o interrompi e ele, sorri-
dente, ouviu o que eu queria dizer: que seus pais haviam me contado sua
história, que aos poucos conversaríamos sobre isso e que ele estava ali para
falar de muita coisa de sua vida que ele não sabia. “E também do que eu sei!”
– retrucou rapidamente – completando, com ar de decepção, que o pai havia
pescado uns peixinhos e que garantira para ele que, se colocasse em um vidro
com água, eles não morreriam... Mas eles morreram. Após um tempo em si-
lêncio, disse: “Na TV Pirata apareceu uma mulher saindo da água e eles dizi-
am que ia aparecer A Coisa... Mas eu não vi  A Coisa, só apareceu um pedaço
de mão e um pedaço de pé. Não tinha nada, a mulher saiu do quarto e A Coisa

não estava esperando ela... Eu sei que não existe monstro!”.

Na segunda sessão chegou sorridente, mostrando uma figurinha de um
monstro e dizendo que iria engoli-la. Comentou que sua mãe falou que ele
tinha três olhos e que desenhou um na testa dele. Após engolir a figurinha,
estalando os lábios de prazer,  gritou: “Uau! O monstrinho tá na minha barri-
ga!”. Ao ser convidado a falar mais desse monstro, o clima da sessão mudou
totalmente: ficou tenso e B., com voz rouca, retumbante e gestos expressivos,
dizia: “Não existe monstro de verdade! E esse que está aqui, na minha barriga,
eu não quero!”. Faço alusão ao fato de que, mesmo não querendo, o monstrinho
iria crescer na barriga dele. “Mas eu aperto... aperto embaixo, ele sobe! Aper-
to em cima, ele desce!”. Repetia compulsivamente essa fala, comprimindo o
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estômago, com toda força possível, para cima e para baixo. Quando lhe per-
guntei o que estava acontecendo com o monstrinho lá dentro, ele respondeu
que sua mãe havia lhe perguntado o que tinha dentro da caixa e, soltando um
longo suspiro, disse: “É... hoje, de novo, não deu para abrir...”.

Ao me ver em sua terceira sessão, fechou os olhos, apertando-os bem
com os dedos, dizendo que estava dormindo, mas que não pensava nada de
mal. Eu assinalei essa fala e ele, confidencialmente, contou que tinha medo de
uma bruxa aparecer no seu quarto, mas que resolvera a situação pregando
uma bruxa de papel na parede; assim, sabendo que era de papel, não teve
mais medo. Quando eu lhe disse que havia encontrado um jeito de se enganar,
de enganar seu próprio medo, seguiu-se o seguinte diálogo:

B.: Eu, a G. (irmã) e o F. (irmão) não nascemos da barriga da mamãe...

Terapeuta: Você sabe que houve outra barriga...

B.: Eu e a G. nascemos juntos... da mesma barriga... na mesma hora!

T.: Então vocês são gêmeos?

B.: Não! Gêmeos não! Nós somos irmãos! Gêmeo é igual, veste igual!

T.: Então, essa é uma mentirinha que você inventa para você mesmo,
para não pensar no jeito como você nasceu de verdade?

B.: Sabe que eu já estou cansado de vir aqui?

T.: O que eu sei é que aqui, às vezes, vamos falar de coisas que doem
muito em você...

B.: Não dói! Dói! Sabe, o meu aniversário tá chegando... é dia 4, não, dia
5, não, dia 4...

T.: Parece que você não sabe ao certo o dia em que nasceu...

B.: É, mas a minha mãe sabe! O da G. é dia 11, o do F. é dia 17, o meu
deve ser dia 4 .

Fica um tempo em silêncio e depois retoma a conversa.

B.: Sabe, eu nasci da barriga de outra mãe. O meu pai falou que eu fiquei
bravo, com raiva por causa disso.
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Passa a contar uma infinidade de casos envolvendo o número 4, e eu lhe
digo que esse número parecia ser muito importante em sua vida, já que ele
achava que nascera no dia 4, que tinha duas mães e dois pais...

B.: E tenho 4 anos! Mas outro pai eu não tenho!

Em seguida passa a fazer uma série de perguntas sobre a minha vida
pessoal e eu faço alusão ao fato de ele já saber que eu tinha filhos e que era mãe.

B.: É, e eu sou filho, filho de robô! (fala acompanhada de uma risada
sinistra).

Na quarta sessão ele chegou irritado, contando que a G. tinha mania de
ficar falando que Deus desenha as pessoas. “Eu não acredito que Deus dese-
nha as pessoas e, na minha história, não vai ter mães, porque eu gosto muito
do meu pai, eu gosto mais dele que da minha mãe”. Passa a falar que seu
nome é quase igual ao do pai, mas que o sobrenome é igual ao da mãe.

T.: Sobrenome é família, e pelo seu sobrenome você pertence à família X.

B.: Nome não é nada!

Outra história da irmã é que, quando a gente morre, nasce de novo. Ao
dizer isso, foi tapando o rosto com o braço e murmurando que a mãe da barri-
ga não pôde ficar com ele porque morreu. Pouco a pouco, foi se encolhendo e
soltando uns sons estranhos. Questionado sobre onde estava, respondeu que
eu estava sozinha, e ele estava em um lugar todo escuro, em que não se via
nada. Saiu da sala como se estivesse abrindo um buraco no chão.

A postura de ficar todo encolhido, com os olhos tapados, soltando sons
estranhos, foi mantida na quinta e na sexta sessões, com o diferencial de que
a encenação transcorria em torno da caixa com brinquedos: em meio a  suspi-
ros profundos, ele empurrava a cabeça para trás e depois para cima; empurra-
va os ombros, braços e pernas e, em seguida, repuxava – o bailado angustian-
te mais parecia as contrações fetais para um nascimento, o que me levou a
perguntar-lhe: “Como será que você vai nascer?”. Ao que ele, meio entorpeci-
do, respondeu: “Preciso fazer um buraco... preciso fazer um buraco na cai-
xa...”. Abre um pedacinho da tampa da caixa, mas fecha-a em pânico.

Em sua sétima sessão, olhava-me irado e negava-se veementemente a
entrar na sala. Depois de trinta minutos de espera, eu lhe perguntei pelo que
eu estava sendo castigada, e B., trincando os dentes de ódio, disse ironica-
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mente: “Você não é boba! E precisa ser castigada, eu posso te prender aqui
nesta sala, no escuro, toda amarrada, até enforcar!”.

T.: Um castigo para uma mãe?

B.: A minha mãe também precisa ser castigada, mas eu não ia enforcar
a minha mãe!

T.: A mãe L. eu acho que não, você acha que ela precisa só ser castigada,
mas eu estou falando é da outra mãe, a que você ficou na barriga dela...

B. rolou no sofá e disse: “Vai indo para a sala que eu já vou!”.

No entanto, por várias vezes fazia o percurso da sala de espera até o
consultório, mas voltava para trás amedrontado, até que fiz menção ao fato de
que ele estava era com medo de ter que abrir a caixa e ver o que havia lá
dentro.

B.: Eu sei o que tem lá dentro: um vampiro com um dentão!

T.: Algo monstruoso... tal como você imagina que a mãe da barriga te-
nha pensado que você ia ser...

B.: É! Tá lá dentro!

B. gastou sua oitava sessão escondendo-se, para poder me observar sem
ser visto. Ao ser contatado, vociferou: “Eu vou jogar uma bomba aqui, vai cair
tudo e eu vou levar a caixa para minha casa!”. Essa idéia de que, somente na
segurança do seu lar, a caixa – em que havia projetado a barriga que o gestara
– poderia ser aberta, fez com que B. recebesse, com espanto e entusiasmo, a
minha fala de que, se ele quisesse abri-la, eu ficaria junto dele. Correndo
alucinadamente para o consultório, B. tentava abrir uma frestinha da caixa
mas, em frenesi, fechava-a novamente. Como a fresta estava do meu lado,
resolvi “irradiar” o que via: “Acho que vi um vidro de tinta...”. B. correu para
o meu lado: “Um vidro de tinta? A minha mãe nem deixa eu mexer com tin-
ta...”. Abrindo a tampa aos poucos e prestando atenção na minha reação, B.
podia ouvir palavras que procuravam dar continência ao seu desamparo: “Nós
estamos juntos... vendo o que há dentro...”. Embalado por essas palavras, ele
pôde criar coragem e puxar a tampa de uma só vez. Ficou estupefato com os
objetos e materiais gráficos que a caixa continha – pegava cada um deles e
exclamava repetidamente: “Sabe que a minha mãe está precisando disso?”.
Após ouvir inúmeras vezes essa pergunta, encerrei a sessão dizendo-lhe: “Sei,
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e sei também que a mãe da barriga foi uma bobona, talvez tenha até pensado,
como você acha, que era um monstrinho que estava na barriga dela, e nem
quis ver direito... E a mamãe L., que estava precisando, viu logo que era um
neném muito legal, gostou dele e quis para ela!”.

Na sessão seguinte, ele já chegou com outras demandas: “Agora dese-
nha você pelada, peladinha! Não esquece de fazer a xiquitinha!” A excitação
que acompanhava esta fala deixava claro que ele havia encerrado a encenação
dos passos projetivos do calvário de suas origens que, repetidos e elaborados
ao longo de sua análise, permitiram um acerto de contas com a “mãe-robô” e
um trabalho de luto pela perda das raízes. E, uma vez que a relação com a mãe
adotiva não mais jazia sob os escombros projetivos das vivências primitivas,
passou, então, a veicular mais facilmente sobre ela os desejos e conflitos pre-
sentes em qualquer relação mãe-filho.

Uma vez apresentado o material clínico, gostaria de tecer algumas con-
siderações que pudessem elucidar o sentido que o mesmo foi tendo para mim.
Para tanto, retomemos a seqüência das sessões. Ao entrar na sala e se deparar
com o enigma de uma caixa fechada, e com a consígnia da analista de que
estavam ali para falar de muita coisa da vida dele que ele não sabia, e também
do que sabia (como ele mesmo acrescentou), a ansiedade persecutória de B.
(que o impedia de confiar nas boas experiências da vida) fez com que ele
desconsiderasse o que ouvia acerca do conteúdo lúdico da caixa, e projetasse
nela algo de muito persecutório: A Coisa, o monstro, um vampiro com um
dentão. A força dessas projeções foi tamanha que sequer permitiu a B. desen-
volver qualquer tipo de defesa para controlar sua ansiedade persecutória (vale
a pena lembrar que, em outras situações, ele desenvolvia defesas muito bem
articuladas para a sua idade, tal como nos mostra o seu movimento de fazer
uma bruxa de papel e pregar na parede do quarto). No entanto, em vez de
ficar em uma posição defensiva, ele construiu uma equação simbólica em que
o símbolo (caixa) perdia a sua distinção da coisa simbolizada (barriga), ao mes-
mo tempo em que atraía os conflitos que pairavam sobre esta última, encon-
trando, assim, um modo singular de contar para a analista, pela primeira vez,
a  própria versão de suas origens. Nesta, uma “mãe robô” havia gerado, contra
sua vontade, um monstrinho do qual tratara de se livrar: inicialmente, através
de tentativas de aborto e, depois, pelo abandono. Versão que mostrava clara-
mente que para ele a palavra dos pais não era mesmo confiável: a mãe não o
havia abandonado porque tinha morrido, mas porque o decidira. Aliás, ele fez
questão de anunciar, tão logo pôde, que ele tinha mesmo razões para ser
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descrente da palavra dos pais: o pai garantira que os peixinhos não morreri-
am, mas eles morreram.

A impressionante encenação das tentativas de aborto do monstrinho,
carregada de concretude e realismo, dava-me a sensação de estar presencian-
do a revivescência, no terreno da fantasia, da situação de perigo da vida intra-
uterina. Aliás, todo o conjunto de representações nas oito sessões foi muito
sensorial, parecendo tratar-se da reedição de uma percepção primitiva do ato
do nascimento – uma expressão sensorial de algo que não estava simbolizado,
ou seja, um material ainda não transcrito, que surgia em ato, pedindo uma
simbolização (BLEICHMAR, 1993, p. 76). Movimentação que ajuda a corrobo-
rar a idéia de que, apesar de a revelação da história das origens não ser sufici-
ente para dirimir o conflito psíquico, é somente a partir dela que poderá ser
aberto um espaço – tanto para a criança, que poderá transitar livremente pe-
las angústias e fantasias emaranhadas na trama da adoção, quanto para o
analista, que tentará ajudá-la a encontrar palavras que consigam dar expres-
são ao trabalho de transcrição de algumas das vivências primitivas – pois,
como sabemos muito bem, outras não serão nunca passíveis de análise, fican-
do perdidas para sempre.

Estamos, portanto, bordejando o campo das seqüelas da inexistência da
capacidade de rêverie da mãe, que costuma fazer com que vivências emocio-
nais primitivas fiquem despidas de significado e sejam reduzidas a sensações
somáticas. Nesse caso específico, apesar de a mãe adotiva de B. parecer pos-
suir as condições mentais necessárias para estabelecer as funções de conti-
nência psíquica, não podemos deixar de levar em conta que as circunstâncias
externas provavelmente dificultaram esse processo: além das sucessivas
internações hospitalares de B., havia em casa um outro bebê exigindo desve-
lo. Dessa falta, B. muito se ressentia, tratando de cobrar da mãe uma repara-
ção: deixar que ele ficasse “grudado” nela o tempo todo – tal como ocorre
durante uma gestação. É claro que nesse desejo de B. havia a interferência
tanto da anuência da mãe, pela culpa que sentia por não tê-lo gerado, quanto
dos efeitos de suas sensações de ter sido gerado no escuro e parido em um
buraco, caindo assim no vazio (“Nome não é nada!”).

A resistência inicial em admitir que a realidade de suas origens muito lhe
doía (“Sabe que eu já estou cansado de vir aqui?”) foi cedendo espaço para a
instalação de um intenso movimento transferencial, deflagrado a partir da asso-
ciação de que a analista fazia parte da categoria das mães. Movimento que cul-
minou com uma explosão de ódio (“Você não é boba! E precisa ser castigada...”),
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repleta de planos que mais pareciam seguir a Lei de Talião, “...eu posso te pren-
der aqui nesta sala, no escuro, toda amarrada, até enforcar!”.

Mas B. parecia estar aberto para fazer as pazes com as suas origens e
sabia que, para tanto, precisava muito da contenção psíquica de sua mãe,
vindo dessa consciência tanto os seus planos de explodir o consultório e levar
a caixa para ser aberta junto a ela, quanto à facilidade com que percebeu que
essa contenção psíquica poderia também ser oferecida pelo setting analítico
(“Vai indo para a sala que eu já vou!”). A minha intervenção, quando da aber-
tura da caixa, fazendo referência explícita ao desejo da mãe adotiva, foi causa-
da, até certo ponto, por uma convicção que coincide com o ponto de vista de
Dolto, expresso nas seguintes palavras: “... no caso de um filho adotivo, os

pais não podem negar a si mesmos que se trata de uma criança escolhida e

desejada por eles por muito tempo, antes que a sociedade os satisfizesse”

(DOLTO, 1982, p. 37); mas, também, pelo fato de saber que a força desse
desejo em geral não pode ser verbalizada pelos pais, justamente por fazer uma
alusão direta à ausência de desejo do par biológico; o que leva o assunto a ser
incluído no não-dito familiar, ficando como rastro apenas algumas condutas
dos pais, tais como o excesso de zelo pelo filho e a dificuldade de colocar-lhe
limites. Este último ponto, nevrálgico em vários casos, pode, inclusive, criar
importantes falhas na contenção psíquica da criança adotiva e na elaboração
da angústia de castração.

Nessas sessões iniciais, estava compactado um conteúdo que, ao longo
de sua análise, iria se desdobrar em dois filões: o das questões metafísicas,
que surgiam através de palavras atribuídas à irmã: “Deus desenha as pesso-
as” e “Quando a gente morre, nasce de novo”; e o das teorias sexuais: a con-
cepção oral (ilustrada quando ele engoliu a figurinha do monstro), a convivên-
cia dos irmãos dentro da barriga da mãe (“Eu e a G. nascemos juntos da mes-
ma barriga”), e o papel do pai na procriação (“Mas outro pai eu não tenho!”). À
medida que essa temática fluía com mais facilidade, era interpenetrada por
outras descobertas importantes daquela fase de sua vida: o corpo da mulher,
seus conteúdos e a relação carnal com o homem (ou seja, a relação da
“xiquitinha” com a barriga e o órgão sexual do homem). Descobertas que, por
um lado, questionavam a força de fantasias, tais como a da mamãe “tucano” –
representação que passou a fazer da “figura combinada”1 que o havia gerado –
e que, por outro lado, propiciavam o surgimento de outras fantasias interes-
santes, como a de que tinha um pai que morava em uma cidade fictícia e
possuía virtudes maravilhosas, que o pai da realidade não tinha.
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No princípio, o pai muito se entristecia ao ser comparado com o pai
ideal, mas acabou encontrando uma boa saída: resolveu rebater as agulhadas,
entrando na fantasia e dizendo que  também tinha um filho, na tal cidade, que
tinha virtudes incríveis, principalmente a da obediência. Estratégia que trou-
xe como efeito a possibilidade de poderem conversar sobre as expectativas e
frustrações do relacionamento deles, principalmente as dificuldades com o
estabelecimento de limites e o respeito a eles.

Sabemos que, do ponto de vista psicanalítico, “a virulência do conflito

edípico, na fase fálica, será decisivamente influenciada pelas vicissitudes da

relação entre a criança e a mãe, na fase oral” (PELLEGRINO, 1987, p. 310). A
análise de B., portanto, ao desobstruir a relação com a mãe adotiva dos pesa-
dos entraves da sua relação primitiva com a mãe biológica, acabou favorecen-
do uma abertura para a elaboração edípica. A referência ao pai ideal já estava,
inclusive, antecipando a possibilidade de um trabalho edípico mais clássico,
como de fato veio a ocorrer.

Mesmo assim, o acompanhamento dessas vivências não deixou de abrir
indagações inquietantes acerca da barreira do incesto nos casos de adoção: de
que maneira o conhecimento da inexistência de relação sangüínea entre pais
e filhos poderia afetar os desejos incestuosos? Seriam esses pais mais seduto-
res?  Afinal, Édipo também era um filho adotivo. Mas isso é outra história...

Nota

1. O conceito de “figura combinada”, na metapsicologia kleiniana, refere-se à fantasia mais
antiga e primitiva da situação edipiana: a idéia de um pênis escondido dentro da vagina.
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The proposal of this article is to raise some clinical questions concerning the interaction of
the complementary elements involved in adoption in such a way that we can reflect, not
only on that complex process from its origin, but also on the fact that the adoption process
never ends in a revealed truth, since the narcissist damage in the parents’psychism (from
not having generated that baby) and in the child’ spsychism (for have been refused by the
biological progenitors couple) will expect new meanings, during their existence.
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