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O lugar dos pais na análise de crianças e

adolescentes: uma menina-rainha em

um  trono-trincheira-prisão mental 1

Alicia B. D. Lisondo

RRRRResumoesumoesumoesumoesumo

O trabalho clínico com uma “menina-rainha” no seu trono, a prisão mental, em que os
pais entram na cena analítica no processo de avaliação diagnóstica e no impasse analí-
tico em uma entrevista com a paciente, é apresentado detalhadamente em uma seqüên-
cia histórica. Os efeitos dessa entrevista no processo transferencial com a paciente e na
família são analisados. Este exemplo paradigmático autoriza a autora a certas reflexões
desde a teoria, com rigor metapsicológico, para sustentar o método e a teckné. O lugar
dos pais na psicanálise de crianças e adolescentes, o porquê e quando os pais entram na
sala, a postura analítica, como lidar, o que trabalhar e os perigos no exercício da “profis-
são impossível” são abordados.

UnitermosUnitermosUnitermosUnitermosUnitermos

Impasse analítico; técnica analítica com adolescentes; o trabalho psicanalítico com os
pais; lugar dos pais na psicanálise de crianças e adolescentes; atuações.

O lugar dos pais na teoria e na teckné na
análise de crianças e adolescentes

Introdução

A
construção da identidade, o Ser, exige a função materna e paterna para
criar a lei de filiação; “ser filho de” implica ser testemunha e conse-
qüência do desejo parental, e não causa desse desejo. A qualidade dos

objetos edípicos e a relação genital dos pais (primeiro modelo de afeto e rela-
ção social que pode perturbar o pensar), em um vínculo apaixonado, ao dizer
de Bion – adequado equilíbrio (L,H,K) –, têm importância fundamental como
base do psiquismo estável. Este enfoque teórico resgata a Psicanálise de uma
certa leitura solipsista quando, em Freud, o intrapsíquico cobra esplendor –
embora tanto Freud quanto Klein anunciem a importância do objeto.
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O conceito de identificacão projetiva em Melanie Klein tem revolucio-
nando a teoria e a técnica. O funcionamento psíquico não se limita mais aos
contornos da anatomia do sujeito. A dama rebelde funda a escola de relações
objetais. Entretanto, a força egóica é o reflexo do estado de fusão entre os dois
instintos – vida e morte – portanto, constitucionalmente determinada, embo-
ra a atitude da mãe ajude a aumentá-la. É sem dúvida com Bion, criador do
fecundo conceito de rêverie, que o pensamento e o crescimento mental são
concebidos, graças ao trabalho mental da função materna, que pressupõe a
presença do pai. Para SOR, SENET (1993), a função de rêverie da mãe ajuda a
atravessar as necessárias cesuras no desenvolvimento mental e capacita a
mente para a mudança catastrófica, o vínculo K, a tolerância à frustração e ao
contato com a realidade.

Winnicott considera a unidade mãe-bebê como matriz ambiental pri-
meira. A mãe “suficientemente boa” com “preocupação materna primária” é
capaz de exercer a função de holding e dar apoio à crença inabalável do bebê
na sua própria onipotência, em um pressuposto teórico em que a identificação
primária e o narcisismo primário são realidades vivas.

Lacan, ao conceitualizar o Outro, o objeto ganha novo estatuto metapsi-
cológico aos já anunciados por Freud, como modelo, auxiliar e adversário. O
complexo de Édipo, à luz de seu arcabouço teórico, enfatiza o lugar do infans
ao nascer como o falo da mãe. A função paterna, encarnada no “nome do pai”,
lugar oferecido pela mãe, é o representante da lei edípica. O pai se interpõe na
proibição dos desejos de ambos partícipes da simbiose dual, imaginária, espe-
cular, narcísica e interdita o incesto.

Percebo como denominador comum entre as diferentes escolas uma con-
vergência que nem sempre é enfatizada: a dependência do infans ao objeto,
pelo desamparo constitutivo do ser humano ao nascer, sabiamente observado
por FREUD (1885) no Projeto. É importante destacar que o desamparo muda
de estatuto nos escritos póstumos do mestre; o ser humano é desamparado
porque é um ser-para-a-morte (PEREIRA, 1999). O filho aprisionado na lei
narcísica é gestado para garantir narcisicamente a continuidade dos pais e
“driblar” a morte no contexto transgeracional. O inconsciente não-reprimido
– porque nunca foi consciente – da segunda tópica freudiana alberga o impen-
sável e indizível. O ego ideal, no perigoso lago mortífero do narcisismo primá-
rio, reflete os ideais paternos (MARUCCO, 1998). Para André GREEN (1996), a
pulsão exige a presença do objeto. A subjetividade se constrói na intersubjeti-
vidade. Os pais têm o estatuto de objetos internos no paciente e no registro
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imaginário, alcançando às vezes só o vôo simbólico, mas são também objetos
reais e carnais.

O ato de pedir ajuda psicanalítica para um filho é o primeiro movimento
de uma mudança catastrófica potencial (SOR, SENET, 1988; LISONDO, 1992).
Não há psicanálise de crianças e adolescentes que não provoque transforma-
ções nos vínculos familiares. E mais, estas necessárias mudanças psíquicas
dos pais são critérios para o término da análise. O filho ilumina e denuncia,
com as variadas formas de perturbação psíquica, também as sofridas pertur-
bações psíquicas nos pais.

Quando os pais entram na cena analítica

Os pais entram em cena nos impasses analíticos:  a) quando a interrup-
ção do processo está em questão (como mostro neste artigo);  b) quando a
mudança de setting provoca uma crise que transborda as possibilidades de
continuidade do processo – o setting tem uma dimensão real, uma dimensão
metapsicológica e estas mudanças podem não ser terapêuticas e, sim, atua-
ções  do analista;  c) quando se faz imprescindível encaminhar a outro profis-
sional (ex.: um psicanalista que trabalhe com os pais, e/ou um neurologista,
psiquiatra, pedagogo etc.); d) quando o paciente está em risco de vida e os
pais recusam a percepção da realidade mental; e) os pais podem atuar e pedir
ao analista que interfira em outras áreas nas quais o filho está em perigo
(como a educação ou a justiça). É importante criar condições para pensar psi-
canaliticamente o sentido metapsicológico destes pedidos de socorro desespe-
rados; f) quando os pais solicitam uma entrevista com o analista do filho –
mesmo quando os pais estão em análise ou realizam um trabalho psicanalítico
– por haver com o analista do filho uma peculiar relação transferencial. Eles
fazem parte do campo analítico (KANCYPER, 1992); g) ante significativos mo-
mentos de crise, pontos de inflexão na estrutura (BARANGER, 1993), fontes
de dor, turbulência emocional, pânico na necessária re-significação histórica;
h) outros momentos a serem investigados.

Como lidar, a “postura analítica”

É preciso alertar para o perigo da simplificação, as atuações, manipula-
ções, conselhos, orientações, atitude pedagógica etc., quando se perde a di-
mensão do vértice analítico: a) a psicanálise alcança a história inconsciente
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atualizada na relação transferencial.  É necessário para o exercício desta ciência
e arte construir o objeto analítico. O trabalho psicanalítico com os pais exige
uma fidelidade metapsicológica que sustenta o método e uma firme identidade
analítica. A análise permite, com dor, gerar um conhecimento emocional encar-
nado, que cria transformações ao ampliar a consciência;  b) em uma situação
total, escutar o impasse tendo em conta o processo, em uma visão ampla, em
que o foco no “aqui e agora” aparece. Esta postura clínica inspira a revisão das
sessões com o paciente, antes e depois do impasse, bem como a elaboração das
hipóteses (nos bastidores), na necessária conceitualização, na construção da ar-
quitetura emocional e a decantação da contratransferência como instrumento a
serviço da transferência; c) criar as ligações do significado que permitam a
historicização possível do impasse, em uma narrativa transferencial, sem usar
os dados da história congelada, a memória obstrutiva ou o desejo ofuscante
como refúgio defensivo  nas explicações causais (GUIGNARD, 1997); d) permitir
que a angústia automática de (FREUD, 1925), o terror sem nome (BION, 1962),
o pânico (PEREIRA, 1999) possam alcançar o sinal, a marca, o nome e a signifi-
cação; e) compreender o impasse como uma linguagem atualizada, uma tentati-
va de comunicação e semiotização; f) não ter o desejo de curar, mas sim a espe-
rança de ampliar a consciência defendida e permitir a percepção possível. O
resgate da fé que um dia inspirou o pedido de ajuda analítica pode re-instaurar
o sentido da análise e permitir o insight.

O que trabalhar?

Trabalhar, na turbulência do impasse, as resistências e angústias, con-
tra as mudanças psíquicas: a) os pactos sinistros de “segredos e mentiras”;
b) os ataques invejosos ao lugar do analista; c) as reações terapêuticas negati-
vas instauradas no processo, na compulsão repetitiva inspirada por Thanatos;
d) as confusões provocadas entre os pais e o filho, pelas identificações projetivas
cruzadas, para negar a dependência, o lugar da análise e a própria realidade
psíquica dos progenitores e do paciente; e) a recusa à percepção da realidade
mental de um filho, as cisões e suas conseqüências para evitar a dor e o sofri-
mento mental; f) a idealização das conquistas reais. A cura “sintomática” ga-
nha força para evitar o contato profundo com a “realidade psíquica”; g) criar
as condições possíveis para a transformação da superficial identificação adesi-
va, o funcionamento bidimensional, em um contato “mais profundo” sobre a
realidade mental; h) quando a psicanálise do filho aprofunda as feridas narcísicas
nos pais. “O filho problema” castiga, atormenta os ideais e o valor das iden-
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tidades materna e paterna, ao revelar a verdade possível sobre a realidade
psíquica do filho, criada na transcendência geracional em um berço histórico,
mítico e cultural; i) quando a reparação maníaca não permite a reparação
realística de MELTZER (1989) ou a reparação simbólica de HOUZEL (1999)
para lidar com o caos; j) outras questões a investigar.

Perigos na profissão impossível, psicanálise de crianças e

adolescentes  potencializa as impossibilidades possíveis.

Os pontos cegos do analista

Será prejudicial para a análise se a falta de disciplina analítica, as “de-
formações” na postura e no escrutínio da contratransferência (BERNARDI,
2000) levarem o analista a atuar – no sentido consagrado de acting out – como
um refúgio defensivo e um baluarte real. O pedido de uma entrevista com os
pais pode ser uma atuação que provoque a interrupção da análise. Os pontos:
a) quando não há consciência nem percepção psíquica da situação total, sem
discriminação entre o paciente, a família e a pessoa do analista; b) após a
elaboração de um cuidadoso diagnóstico metapsicológico, decide-se quem é o
paciente e uma estratégia terapêutica é delineada. Refiro-me à opção pela
psicanálise da criança e do adolescente. As entrevistas com os pais não têm o
propósito de que o analista do filho mude o foco e transforme a família em
paciente. Isto implicaria a interrupção de um processo, para mudar a estraté-
gia terapêutica – decisão que exige muito cuidado –, pois há um compromisso
psicanalítico com um paciente que sofre. A experiência psicanalítica individu-
al cria uma relação de intimidade que não é comparável a qualquer outra
abordagem. Aqui, as decisões técnicas implicam a ética. Os alcances, as limi-
tações e o momento oportuno para a indicação de psicanálise exigem bom
senso, precisão no diagnóstico psicanalítico estrutural e avaliação do contex-
to, quando o paciente é a família; c) quando o analista é cúmplice nas tramas
dos pais, ao usar a contratransferência complementar (RACKER,1969), nas
contra-identificações patológicas (GRIMBERG, 1982) ou nas contra-reações
(BERNSTEIN, GLENN, 1991). Isto substitui a possibilidade de fazer um bom
uso (BIANCHEDI, 1999) do modelo de rêverie, de Bion. As reações emocionais
deixam de ser ferramentas e podem configurar um risco potencialmente insi-
dioso, no dizer de SEGAL; d) o analista deve conduzir o processo com compre-
ensão, timing, capacidade negativa, paciência, tolerância à frustração,
integração, compaixão ao sofrimento dos pais. Na psicanálise de crianças e
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adolescentes, configura-se um “terreno minado” (LISONDO et al, 1996). Os
pais não se encontram, com o analista do filho, em um processo analítico tra-
dicional. É perigoso entrar – para atuar por meio da contra-identificação
projetiva – no “terreno minado”. Diferente é a postura quando se entra nesse
processo visando compreender, podendo-se sair dele com mais consciência. A
identificação com o próprio self  infantil, projetado no paciente; ou o ressenti-
mento com as próprias imagos parentais; a tendência de culpar aos pais e
fazê-los sentar como réu no banco dos acusados; o desejo de reconstrução do
self  infantil do analista; a arrogância, a curiosidade e a estupidez, reveladoras
de catástrofes psíquicas primitivas não suficientemente elaboradas no analis-
ta, podem levar a verdadeiras catástrofes. A identidade analítica, o Ser, o po-
der da palavra, a fé científica, a história analítica compartilhada, o vínculo do
conhecimento (K) com amor (L) e o necessário ódio (H) para discriminar, a
prudência e sabedoria, podem transformar o impasse em um portal para no-
vas transformações.

Uma menina-rainha em um trono-trincheira-prisão

mental. O  pedido  de socorro.  A  entrevista

diagnóstica  inicial  com os pais

Eu recebo o telefonema aflito de um pai que suplica ajuda para a filha F.,
de doze anos de idade, encaminhado por T., sua analista. Ofereço uma avalia-
ção diagnóstica. Na primeira entrevista, os pais comentam que ambos estão
em análise, pois o casamento está em crise. O filho mais velho, asmático como
o pai, também faz terapia. A mãe está infeliz. O pai quer resolver se vale a
pena lutar pelo casamento ou se é preferível uma separação. F. é apresentada,
após muitas brigas do casal, como sendo tímida, encabulada, bloqueada, em-
bora muito inteligente e hábil para contra-argumentar, derrotando os pais nas
discussões. F. briga nas instituições escolares, motivo pelo qual foi transferida
com freqüência desses estabelecimentos. É agressiva como o pai e “responde
dando patadas”, argumenta a mãe. F. gosta de tudo que o pai gosta, adora
cavalos e quer ser veterinária para cuidar do haras. Neste momento, o pai
revela que foi asmático durante a sua infância – como seu filho mais velho – e
sempre “foi aquele corre-corre” para salvá-lo. “Eu sou como F.; ela é a boneca
da casa”. Enquanto este pai nega os verdadeiros motivos inconscientes da
consulta – ao dizer que “ela quer análise porque em casa todo mundo faz” –, a
mãe enfatiza: “F., há um ano, que pede para ser atendida, tem pesadelos, teme
que a gente morra, como a avó paterna. De noite, pede socorro, indo desespe-
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rada à nossa cama. Muitas vezes dormiu com ele na cama de casal. Ela se acha
a rainha; só quer ser artista e modelo”. A confusão das funções e lugares
psíquicos na família é deflagrada. Quem é quem?

As entrevistas diagnósticas com a paciente

Encontro em F., na primeira vez, a menininha tímida, bonita, triste, miú-
da, que observa atentamente tudo o que está a seu redor. Desenha, com muito
esmero, uma “árvore frutífera com um buraco no meio do tronco”, no centro
da folha. A fragilidade de sua identidade destaca-se, para mim, como um fato
selecionado. Dois mundos a cada lado da árvore. No lado esquerdo, dois ani-
mais selvagens de diferentes tamanhos, sozinhos, sob densa chuva. A pene-
tração do sol em uma nuvem preta no céu coroa a expressividade destes mun-
dos divididos: o preto mundo selvagem e o colorido mundo humano. Comenta
que “os meninos estão se protegendo dos leões”. Interpreto-lhe, então, que
“talvez existam leões dentro de F., e F. precisa lidar com eles”. Responde à
minha interpretação com o desenho de duas meninas. Em cada uma delas, um
retrato de F. No centro da página, uma moça de calça. Os braços desaparecem
no pálido amarelo do traçado – assim oculta e revela o movimento masturbatório
da mão entrando no bolso, em contato com a sexualidade. Cabelos em desor-
dem. A menina do lado direito da folha, na ponta dos pés, está em equilíbrio
instável, com os bolsos da calça e o zíper também em destaque, remarcados
em preto. “Parece que você teme não dar conta do que está acontecendo com
você, com tanto preto, nesse corpo de mocinha”.

A mãe aguarda na sala de espera, lendo Que é a Ideologia. Diz ter uma
consulta marcada com seu médico e, por isso, não pode trazer a filha na próxi-
ma entrevista diagnóstica. F. briga para que a mãe desmarque seu compro-
misso. Ela luta para manter o contato analítico, mas a forma como o  faz deixa-
me estarrecida.

Ao final do segundo encontro, F. modela com massinha uma mesa com
dois pratos e dois copos. “Você tem a esperança de ser compreendida e ali-
mentada mentalmente em uma análise”. Ela então modela dois corações em
massa vermelha, de tamanhos bem diferentes e cola-os à direita de sua auto-
imagem desenhada. F. me conquista. Estes corações são, para mim, durante a
guerra deflagrada no processo analítico, um refúgio no qual eu alimentava a
esperança, cada vez que F., como feroz leoa, rugia.
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Após o diagnóstico, encaminho-a a uma analista de sua cidade, a oitenta
quilômetros da minha. Pondero a dificuldade da distância, somada à minha
dificuldade para poder atendê-la de imediato. F. me telefona pedindo para se
analisar comigo em qualquer horário. Sua análise começa com três sessões
semanais. Agora indago se eu não a encaminhei com todas essas justificati-
vas, com as quais nutri a minha racionalização e ambivalência. Eu percebi
tanto os corações quanto a ferocidade canibal dos leões. Será que eu não te-
mia inconscientemente ser arrastada e devorada, como analista, por F.? Inter-
pretei o tema dos livros lidos na sala de espera pelos pais, assim como o
comovente telefonema de F., como aspectos da transferência positiva que me
encorajaram a iniciar a travessia analítica.

Na primeira sessão, F. pede por escrito os parâmetros do setting analíti-
co, que tinham sido trabalhados em entrevistas familiares antes de iniciar o
processo. “Não quero esquecer”. Penso que F. precisa de uma ajuda firme, de
uma legislação consistente.

As laqueaduras

Na terceira sessão, o pai a acompanha. Ele lê, na sala de espera, Ponto
de mutação, de F. Capra, enquanto F. desenha para mim a sua cachorra cas-
trada, com acentuadas manchas pretas na cabeça. Ao lado, uma galinha. Eu
não consegui perceber a mensagem condensada na galinha na composição
do desenho. “Quanto preto nessa cachorra cortada!”. Do outro lado da folha,
desenha em preto o prédio onde mora. Nas varandas e na grade de seu pré-
dio, pesados traços na mesma cor. “Quanto preto e quantos cortes!”. Lembro
que a mãe estava convalescente na sessão anterior. Nesta hora, eu seguro o
meu abdômen. Minha dor mental encontra expressão nos músculos abdomi-
nais. Recebi a sua mensagem por identificação projetiva. Ela fixa seu olhar
em meu regaço. “Que cirurgia a tua mãe fez?”; “Ela operou para não ter
mais F...F...F...filhos. Foi disso que ela operou”. “F., você está indagando aqui
comigo por que ela operou... Que filha você é, para ela não querer ter mais
filhos, não ter mais F.? Você desenhou, aqui, a violência desses cortes. E,
aqui, será que eu te quero, para valer, como paciente? Por que eu te encami-
nhei a uma outra profissional?”. A fantasia de ser uma criatura insuportável
e de não fazer sentido na vida do Outro é revelada na transferência. Agora,
resgato o sentido da galinha como a desqualificação vulgar do feminino ma-
terno. Em um splitting forçado, a maternidade é reduzida na sua materia-
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lidade à capacidade reprodutiva e o sentido transcendente dessa nova iden-
tidade é evitado.

A mudança: da sala de crianças à sala de adultos

Após dois anos, F. pede a mudança de sala. Investiguei e interpretei o
sentido deste pedido na nossa relação transferencial. Naquela oportunidade,
pensei que qualquer atitude seria uma voz silenciosa, com as suas conseqüên-
cias, que se aninharia no sentido metapsicológico profundo, que o setting ana-
lítico tinha para F. na nossa relação (FÉDIDA, 1998; LAPLANCHE, 1992). Era
uma decisão delicada. A alternativa de continuar na sala de crianças seria,
talvez, não reconhecer certo desenvolvimento de F., já que a palavra, em dife-
rentes associações, tinha tomado conta da nossa cena. Mas também eu deixei
de perceber a transformação alucinatória da paciente da pré-genitalidade
narcísica, talvez pelo temor à guerra que, ao não ser analisada, só foi poster-
gada. A “transformação” psíquica não-suficiente para uma decisão deste por-
te.  Não seria através de um “agir”, “ficar ou mudar”, um acting in, e sim de
um sofrido percurso pensado, na relação com F., que eu poderia ser sua analis-
ta (COPIT, 1990).

A primeira sessão na sala de adultos.

“Eu já sou grande não preciso de ninguém”

F., com as duas pernas cruzadas, deitada no divã e com as mãos cobrin-
do o rosto, me diz: “Há tempo que eu queria estar aqui. Mas eu não me anima-
va a falar”. Após silêncio: “Ontem eu dormi com o meu pai. A minha mãe foi
na minha cama. Hoje, nesta noite, eu levei um colchonete ao quarto deles. Eu
acho que fiquei assustada com a história do carro roubado [...]. Pensei se já
não dava para vir aqui duas vezes por semana”. Interpreto: “você quer me
deixar de lado. Ao entrar aqui, você teme ter ficado sem a firmeza que a F.
menina precisa”.

Dormir com o pai é, para F., equivalente a estar na “sala de adultos”. Ela
cruza as pernas e tapa o rosto, devido à presença das fantasias impregnadas
de sentido sexual invasivo. Ela me diz, em um nível profundo: “Sou grande,
eliminei a minha mãe. Caíste na minha armadilha”. Assim, a F. pequenininha
é escamoteada. A cena primária exclui F. e, para ela, a exclusão é quase a
morte, porque é vivenciada como não tendo lugar afetivo verdadeiro dentro
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do objeto. F. não é filha; é, sim, a mulher do pai. Ela acredita que não sou mais
a analista de que ela precisa. Perdeu a firmeza e a confiança na analista, a
rêverie benigna. O setting analítico, na sua instauração, no dizer de LAPLANCHE
(1992), revelava a essência da minha postura como condição necessária para o
andar do processo. F. valorizou este fundamento, a lei normativa, que me pede
por escrito, como alicerce concreto, estruturante, no ato analítico inaugural
da nossa relação, a lei do nome do pai.

Eu tinha desprezado a nossa história; encorajando a F. púbere, tinha
atuado na transferência. Em princípio, como saber? O impasse não se resolve
com “mudanças folclóricas” (FÉDIDA, 1988). Nada nos pode poupar, ao pre-
tendermos ser analistas, do esforço para vivenciar – com capacidade negativa
(BION, 1962) e não com incapacidade positiva (ALVAREZ, 1985) – o vulcão
despertado em e pelo processo analítico. A postura analítica é uma conquista
em toda análise; uma permanente reinstauração. A questão era analisar, na
transferência, o seu jogo (WINNICOTT, 1971). Ao compreender, recuperava o
meu lugar. Para F., esse vértice edípico de filha e paciente-criança era tão
insuportável quanto indispensável. Não podia estar fora da sala de adultos, o
quarto da cena primária. Entra no casal genital, na cama do casal e no consul-
tório de adultos. Então, opta pela cisão sexual deste par, fratura uma combina-
ção. Como o nível emocional é arcaico, os objetos da fratura já estão distorcidos
pelas  projeções excessivas. Mas, por meio desta fratura e das projeções poste-
riores, as qualidades pro-criativas heterossexuais destes objetos são destruídas.
É de destacar que esta peculiar constelação triangular segue-se a um desen-
volvimento inicial falho (O’SHAUGHNESSY, 1990). F. apropriou-se do pai. Na
transferência, toma posse do mundo dos adultos. Quer desqualificar a analis-
ta-mãe. Quer romper a assimetria e diferença de lugares na relação, fonte de
criatividade (ANDRADE, 1993).

O martírio contratransferencial

Na semana seguinte à mudança de sala, F. enrola e desenrola, durante
um tempão, o elástico vermelho de seu cabelo. Arrisco: “Você tem tantas emo-
ções enroladas. Você acha que me enrolou estando nessa sala?”. Ela, rapida-
mente, o desenrola: “Só que desenrolo sozinha, sem precisar de você”. Na
segunda sessão dessa semana, diz: “Eu não quero vir mais aqui. Detesto via-
jar. Não venho amanhã. Pode fazer o cheque aí com todos os dias de maio
também, e o recibo também”. Entrega-me um cheque em branco. “Você quer
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cortar, acabar com tudo, mas hoje você me entrega, no cheque vazio, um
pouquinho de confiança”; “É só uma F., não há  vários pedacinhos, não!”, ironiza.
“É bom você ver quanto foi maio. Eu não venho mais. Se você não fizer, é
melhor pra mim. Eu fico com mais!”.  Finaliza a sessão: “Eu venho aqui porque
a minha mãe me castiga se eu não vier. É dela que preciso, não de você”. Ela
tosse muito a seguir. “Você não está bem, e você quer saber se eu posso dar
conta de você”;  “Eu me viro sozinha. Não preciso de você”.

Na terceira sessão da semana: “Não quero falar das minhas coisas. De-
testo viajar. Eu não quero mais vir aqui e pronto. É isto que eu quero que você
escute. Eu tenho o meu direito de não gostar da análise. É o meu direito! Eu só
quero acabar com isto aqui. Eu falei que precisava, que queria análise, mas
também falei que não queria viajar. Detesto viajar. Eu venho aqui e vou-me
embora mal, emburrada durante todo o dia. O que você me diz me entra por
um ouvido e me sai por outro! Nada aprendi neste tempo. Não me lembro de
nada. Não adianta nada. Perco toda a tarde. Se eu vivi até agora, vou continuar
vivendo sem análise”. Respondo: “Há uma F. hoje que pode começar a perce-
ber que precisa da análise, só que F. fica tão assustada que, rapidinho, F. quer
acabar de vez... com esse jeito violento de ser”. Ela diz: “Vem de  família. Meu
pai é assim. Eu gosto dele. Eu sou como ele. É de sangue”.

F. quer ter a supremacia, a força fálica dos cavalos, dos leões da primeira
sessão. Ela quer ser mulher grande, sem ter os recursos psíquicos para tanto.
Ao anular a diferença entre as gerações mãe-filha, ao pretender anular a
dessimetria da relação analítica – o lugar do analista e o lugar do paciente –
ela sufoca a dependência (SMIRGEL, 1998; WINNICOTT, 1956; ROSENFELD,

1964; AHUMADA, 1992). F. quer não precisar de ninguém. Na sua inversão de
papéis, ela é tudo, eu sou nada. Ela pretende tomar posse dos meus atributos.
A vivência de vacuidade projetada em mim já estava anunciada no buraco da
árvore do primeiro desenho. F. não pode ousar sair de “um refúgio psíquico
onde obtém alívio da ansiedade e segurança através de um equilíbrio mental”
(STEINER, 1987, 1990), para poder saber sobre si mesma, por meio do insight.
Esta menina não pode, ainda, lançar-se em uma viagem interna que implica
mobilidade mental. Ela quer paralisar qualquer movimento com as fantasias
de hereditariedade genética, na sua frenética compulsão à repetição. Esta é a
constelação psíquica e não genética do transgeracional. F. faz uma laqueadura
mental, dilacera, expulsa qualquer possibilidade de penetração da analista.
Quer ser a vencedora desta guerra excitante, arrasando-me com o seu despre-
zo, para consolidar o seu lugar de Rainha Vitoriosa. Em sua superioridade
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megalomaníaca, ela cinde e afasta os profundos buracos negros de sua exis-
tência, da menininha dependente e vulnerável (JOSEPH, 1975). Ela dinamita-
va, em uma estratégia defensiva, o sentido de sua análise e da minha existên-
cia em sua vida (ROSENFELD, 1964). Eu era vítima de um esvaziamento qua-
se mortal. Ao invés de aceitar o permanente convite e ser empurrada para
entrar no campo de batalha, observei os atalhos e o momento oportuno, quan-
do fosse possível ter acesso a F., descrevendo o que estava acontecendo entre
nós. Aprendi a entrar em contato com o mundo primitivo em que ela estava,
no qual “a continência e o ser compreendido têm prioridades sobre o compre-
ender” (WINNICOTT, 1955; STEINER, 1992, BION, 1962). Preferi, ao lhe dizer
“você quer saber se eu dou conta de você”, uma interpretação centrada em
mim como  analista, como uma forma de conter o sentimento de aniquilamen-
to que F. tinha projetado (STEINER, 1992). Eu explicitava a pesquisa que F.
precisava fazer de mim: se eu suportaria e compreenderia o “break down”
(WINNICOTT, 1974) do outro, se eu não desistiria dela, se eu seria capaz de
albergar a esperança. “Eu me viro sozinha, não preciso de você”. Por trás da
enfática negação, a afirmação de um vínculo essencial (FREUD, 1925). Ela
acordava para o seu mundo mental, para arrasar qualquer percepção. Era muito
difícil encontrar este atalho em uma continência “fortificada”, em que a “neu-
tralidade analítica” fosse uma noção cheia e não vazia, que permitisse a trans-
formação; isto é, lutar por um equilíbrio muito complicado e sutil; interpretar
o seu medo de maneira firme, mas não ameaçadora, ser mais receptiva nos
primeiros estágios do tratamento para permitir a revelação de seu caráter. A
seguir, permitir “vivenciar a diferença entre o seu objeto arcaico, fraco e aba-
tido”, e o objeto real. Tornei-me vigilante, arrojada (ALVAREZ, 1985).

A elaboração da minha contratransferência total no processo, permitiu-
me sobreviver e compreender a ameaça à sua possibilidade de ser, na sua
encruzilhada existencial. Percebi que as minhas interpretações eram, às ve-
zes, a expressão da minha existência nesta análise. Tolerei, com paciência, a
dura luta para transformar a minha “experiência de derrota e dor” (ALVAREZ,
1985; D. ROSENFELD, 1992) em esperança.

Última sessão da semana seguinte. Ao entrar, joga a chave da porta em
meu regaço:

“Não preciso mais de chave alguma! Desse meu jeito de ser eu gosto.
Para que mudar? Meus pais brigam... Todo casal tem brigas... Aquela história
da minha mãe operada... Ela não queria mais filhos. Eu não queria mais ir-
mãos. Você não acertou em nada do que você falou!”. “F., você guardou um
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pedacinho pequenininho da nossa conversa. Quando você percebe que algo
aqui te toca, você, assustada, quer me deixar de novo, fora, longe!”. “Eu pre-
ciso dos meus pais, não de você”  (ela bate o punho de uma mão contra a outra
até se machucar. Também range os dentes). “Essa ‘brigalhada’ toda te machu-
ca e assusta muito”. “E o que é que você faz comigo?” (interroga veemente-
mente). “Que te parece que eu faço?”. “Eu perguntei primeiro. É para você
responder. Você nunca responde nada!”.  “F., assim que você se permite uma
pergunta, você começa a brigar ao invés de conversarmos”;  “Mas que é que
você faz?”;  “Eu tento te compreender, encontrar as palavras, para te dizer de
teus sentimentos, do que surge aqui entre nós”. “Minha cachorra foi operada
para não ter mais filhotes, a minha égua também... Melhor para elas não te-
rem mais filhos. Elas estão operadas, não se machucam, não sofrem” (ela olha
o relógio). “Você quer que acabe logo a sessão quando aparecem os machuca-
dos. É difícil conversar sobre esses cortes todos que tanto te assustam”. “É
chato. Está chato estar aqui”.  “Até terça-feira, F.”; “Eu tinha dito que era o
meu último dia. Você não vai receber maio” (com um sorriso irônico, pede a
chave que eu segurei em meu ventre); “Eu estou aqui para ajudar a abrir as
portas dentro de você”; “Isso se eu deixar” (F. adverte).

Penso que, em linguagem pré-verbal, ela me fala sensivelmente da bri-
ga dos objetos internos, atualizada na “briga transferencial”, como se cada
punho representasse o pai e a mãe, a mãe com F., o pai com F., eu e ela em
atrito: contatos que machucam, sem penetração. F. abre uma fresta de sua
“prisão mental”. Sua couraça narcísica, sob a qual afirma a sua superioridade
arrogante, afina. F. idealizava as trevas de sua alma (ROSENFELD, 1971). Cada
raio de luz era eclipsado pela sua gangue, em um “black out” mental. Eu a
toco ao lhe interpretar: “Eu tento te compreender...”. Interpreto o evidente
(BION, 1976). Ela escuta. Uma trégua. Ela desce de seu trono-trincheira-pri-
são mental. Associa e me entrega as múltiplas mutilações de sua vida. Pede a
chave, brecha preciosa, em um gesto de aproximação. Ao perceber o próprio
gesto, assusta-se, recua. No trono de rainha, “assumia a resplandecência do
objeto”, refletindo o trauma, fundamento de seu narcisismo (AHUMADA, 1992).
F. tinha pavor de ficar confinada nesta prisão, sem a chave de sua análise
(D. ROSENFELD, 1992).

Com a percepção das insuficiências, um

esboço de entrega após três anos

“Pela primeira vez eu tirei insuficiente em história e em português, pela
falta de concordância na escrita”; “Você pode compartilhar aqui comigo pela
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primeira vez as suas insuficiências”. “Eu falei com a minha mãe; ela vai ver se
consegue outra psicóloga, alguém por lá. Não é a análise, é você. O meu pai
faz com T., a sua amiga de Ribeirão, uma excelente profissional, do jeito que
ele pode. Falta e não paga, vai quando pode. Mas você aqui é mandona, duro-
na, tem que ser tudo como você quer...” (duro silêncio). “Você hoje quer con-
tinuar com a análise, eu percebo a diferença. Você não quer acabar com tudo,
só a Alicia está em questão!”.  “Mas eu quero fazer do meu jeito, como o meu
pai faz! Eu quero mandar nessa guerra. Eu venho aqui e não falo nada de
propósito, assim te desarmo. Obrigada, de que adianta análise?... Você é gelo
seco... Vir aqui para escutar asneira. Hoje é meu último dia!”.

F. pode perceber as insuficiências. A análise entra em seu projeto de
vida. Só que resiste, abre-se uma ferida narcísica. Quer voltar à “terra de
origem, o diabólico paraíso perdido” – a relação com o pai-boneco, negando a
cena primária, o nome do pai, a triangulação edípica. Desqualifica o terceiro:
ambas as analistas. Ela quer desmentir a realidade. De novo, fanaticamente,
ela desfraldava os seus slogans, na sua louca disparada a –K (BION, 1975; SOR
& GAZZANO, 1988).

A família em cena

F. pretendia que as férias analíticas de julho coincidissem com as férias
escolares, tendo quarenta dias ao invés de quinze, anunciados por mim. Os
pais iam se ausentar nestas férias. A mãe, em um longo telefonema, me diz:
“Como F. já falou com você, ela não vai mais. F. diz que não fala nada e, então,
de nada adianta. A hora de ir é um inferno. Se ela falou já está falado!”.  “Será
que a senhora pode escutar o que eu tenho a dizer? F. está em análise, em um
processo que não pode ser assim interrompido. É com esse jeito dela que nós
temos que lidar. É por isto que os senhores me procuraram. Falarei com F. para
marcar uma entrevista familiar. Eu estou aguardando a  F. amanhã”.

Fico estarrecida quando sou testemunha da confusão de identidades entre
mãe e filha. Na sessão seguinte ao telefonema, entra como se viesse para o
matadouro. Olha no relógio. Eu sinto sono. Acho que me “afasto” e evito o
contato para me proteger, ante uma barreira que atira bombas, quase impene-
trável... “Parece que você fez um trato de não falar! Não te entregar! Ficar
fechada”. “É isso mesmo que acabou de falar”. Quase ao final da sessão, relato
o telefonema e ofereço a entrevista familiar. “É que para mim isto é nada...
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Você pensa que dinheiro sobra, é? Até quando o meu pai vai poder pagar? Se
o pai não tivesse dinheiro, se ele não tivesse aí, aí eu teria que parar!”. Ela
investiga qual o valor de sua vida na minha vida.

A entrevista acontece após longa agonia. F. já tinha ocupado os quaren-
ta dias das férias. “Aqui, F. se senta no meio do casal, em um lugar que é para
os senhores ocuparem”.  F., então, diz não ter outro lugar. Claro que havia na
sala várias outras possibilidades. O pai, após um silêncio sofrido, revela, emo-
cionado, que análise é um lugar para falar as verdades...: “F. programou onde
cada um deveria se sentar e o que deveria dizer para derrubar a senhora”. F.
explode, ao ver seu jogo revelado. O pai diz que ela continuará o trabalho
comigo, porque é bom e eles acreditam. “F., você está ante pais que, hoje,
podem perceber as tuas jogadas e não fazer a vista grossa. Quando você faz
tudo o que você quer, do jeito que você quer, você acha enganosamente que
você é muito poderosa, mas você perde a chance de ser uma filha cuidada, de
enxergar os teus buracos, perde a chance de poder fazer a tua análise”.  “Pai,
você falou que só até o fim do ano eu faria esta droga. Você prometeu! Se eu
preciso de você, preciso acreditar nas tuas promessas, na tua palavra!” (diz
isso fuzilando-o com o olhar). “Eu errei, nós erramos, é por isto que você está
assim. Você sempre fez tudo o que quis. Você escolheu, na planta, a suíte
matrimonial para você, e nós deixamos. Hoje eu percebo...”.

É preciso criar as condições para que os pais possam permitir o processo
analítico de um filho. F. precisa acreditar que seu pai exerce a função paterna.
A psicanálise é subversiva. Conquistar um setting com firmeza, ao invés de o
impor com rigidez, é o desafio. Aqui, a família entra na cena para poder en-
contrar o sentido da explosão emocional ante uma mudança catastrófica na
conquista da subjetividade. Ofereço a minha continência mental para a famí-
lia. Ao meu modo de ver, a iminência de interrupção, tendo a mãe como alia-
da, transcendia o marco do que eu podia trabalhar na sessão, só com a minha
paciente. A atuação pôde ser desarmada e a força da palavra analítica entra na
cena.. O pai reconhece a sua cumplicidade. A sua mudança com sua análise é
evidente. Transformações em O. Enquanto a mãe escuta a palavra de F. na sua
literalidade concreta – “Falou, está falado!” –, o pai pode perceber a realidade:
F. tinha alucinado ser sua mulher. Em suas armadilhas, estratégias e intrigas,
F. auscultava, agora, a postura destes pais e de sua analista nas entranhas. Por
não suportar a sua realidade de menina dependente, ocupou a suíte matrimo-
nial. Não precisa ter o projeto do árduo caminho para vir-a-ser. Adere à ilusão
de completude. Na sua fantasia, realiza o incesto e fica atrelada em miragem
mortal, em detrimento das verdadeiras relações de objeto (SMIRGEL, 1998;
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REZENDE, 1992). Só que tinha perdido a vez de ser aquilo que ela é – uma
filha-menina vindo-a-ser mocinha. Catástrofe emocional primitiva, que origi-
na as transformações em alucinose. A rainha que, estrela durante o dia, supli-
ca nos pesadelos noturnos por pais psiquicamente vivos. Agora F. não encon-
tra mais neles a aliança mórbida na corrida tanática.

Nas férias, a incipiente entrega. Aparece o terreno conquistado antes
dessas férias analíticas. A mãe está na Inglaterra. O pai, ao retornar de uma
viagem de negócios, irá esquiar só com os filhos. F. tinha faltado nas últimas
três sessões. “Você tem filhos? Tinha, lá na esquina, um grupo grande com o
guarda. O guarda perguntou onde eu ia. Eu falei: ‘vou na psicóloga’...”. “Após
tantos dias... você sabe que aqui pode me encontrar”. “Só três dias. Agora
venho só uma vez na semana que vem. Na quinta vou viajar. Eu disse que era
o consultório. Não disse nada que você estaria à minha espera. Você tem fi-
lhos?”.  “Você está curiosa. Quer saber como é Alicia. Será que Alicia sabe
cuidar de F.?”. “Curiosa nada! Eu só perguntei! Só perguntei e mais nada!” (F.
mostra-me um machucado no dedo indicador, aquele que muitas vezes levan-
tou rispidamente em sessão). “Machuquei brincando com a minha cachorra. É
exterior. Só exterior. Não tem nada a ver com os machucados de dentro” (ela
veste uma camiseta que tem desenhado o mapa de Florianópolis, uma ilha.
Penso na Inglaterra e na mãe ausente). “Camiseta da ilha de Florianópolis...Você
está sentindo falta da mamãe, que está viajando em uma ilha?”. “Eu coloquei
esta camiseta hoje porque foi ela que me deu. Eu sinto saudades”.  “Você se
aconchega nela enquanto a mamãe está longe” (soluça... chora muito, pela
primeira vez). “É a primeira vez que você diz algo que faz sentido pra mim...
Eu tenho que fazer a minha mala sozinha. O meu pai chega amanhã de Brasí-
lia. Se eu preciso comprar algo, como eu faço?”.  “Você pode pensar aqui...”;
“Então será que eu levo soutien? Com as blusas de lá, por cima, nem vai
aparecer o meu seio”. Arruma a mala comigo...

F. pergunta, ao invés de afirmar, categoricamente, certezas. Preferi lidar
com os sentimentos provocados pela separação ante as férias em um espaço
mental potencial (OGDEN, 1985) externo-interno à nossa relação. Não há ain-
da uma ligação firme que me permita interpretar a perda diretamente. A ana-
lista é constituída em uma constelação mais paranóide que depressiva. Optei
por interpretar indiretamente, falando da saudade da mãe que está longe. Ela
começa a sessão despojando de sentido qualquer sentimento que tenha a ver
com a sua análise. Preferi dar-lhe a oportunidade de vivenciar a alegria de ter-
me como um objeto vivamente presente e disponível, para lidar com a sua
mala interna, o encontro emocional possível ao seu estado mental. A mala é,
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nesta sessão, trégua, de onde podemos conversar. Ela se depara com uma
mala-corpo-mente esvaziada e em desordem, a ser arrumada. O soutien é a
metáfora de sustentação psicanalítica desse corpo-mente em transformação.
F. pode iniciar a viagem pelo seu mundo mental com a mala arrumada em
sessão. Sua analista, também mulher, compreende a F. menina-moça, em uma
experiência transferencial presente-passada, do visível ao invisível, do senso-
rial ao simbólico, para retornar depois, para outras viagens... A mala é o “sou-
tien analítico”, também a metáfora do espaço potencial feminino; um corpo
biologicamente transformado pode ser mentalizado e representado.

O reconhecimento do processo analítico

“O meu irmão tinha bronquite asmática. Ele era muito doente. Minha
mãe tinha que ir com ele no hospital. A minha empregada não dormia em
casa. O meu pai, viajando sempre. Ela me acordava e dizia para não me assus-
tar se não encontrasse ninguém. Ela deu mais atenção a ele que a mim. Hoje
ela compreende. Ele começou análise... melhorou bem. Eu queria também
fazer análise para então chamar a atenção, ter a minha vez”. “Você pode agora
falar comigo destes pesadelos terríveis, ter a sua vez para ser compreendida.
Acordar, assustada, para te enxergar”. “Você fala cada coisa!”  (esquece a
chave ao sair).

F. traz as suas carências básicas. Ela vivenciava não ter vez e queria que
eu vivesse na pele esse desterro afetivo. Era o desespero potencializando a
hostilidade e a culpa (JOSEPH, 1988).  F. acorda para seu mundo mental, trans-
forma o ato em palavra.  Apenas nos aproximamos do buraco... Qualquer ten-
tativa de estabelecer uma relação de causa e efeito seria anular o mistério: O.

Antes de entrar para a sessão, F. se encontra com o pacientezinho ante-
rior na calçada. Já na sala de análise, ela retira a cutícula da unha, de tal forma
que deixa um machucado exposto. “Este machucado, há muito tempo que eu
tenho. [silêncio]. Eu preciso de sua ajuda para ver esses machucados todos. Eu
estou aqui para isso! Também para que você me ajude a mover essa casca
grossa que às vezes não me deixa chorar”.  “F. quer ser ajudada a mudar. Hoje
F. pode se animar a enxergar a F. ferida. Sem a esconder mais nessa casca
grossa, se aqui eu percebo. Vale a pena ser sua analista!”. “Eu descobri que os
meus pais não têm fotos de mim pequena. [soluça]. Perguntei para eles. Há
um monte de álbuns do meu irmão engatinhando, em pé, dando os primeiros
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passinhos... Minha mãe diz que ela não me viu crescer. Estava sempre às
voltas nos pronto-socorros, com a asma do meu irmão, o perigo da morte por
afogamento...”. “F., você quer saber se eu percebo a profunda dor que você
esconde por trás da casca grossa. Aqui, é chato encontrar o pacientezinho
anterior”.

Na sessão seguinte: “Eu sonhei. Eu não sei porque, cada vez que eu não
durmo em casa, eu sonho. É a segunda vez que eu sonho com a morte do meu
avô. Eu estava no velório. Este fim de semana eu sonhei. Eu estava com C.,
fazendo um trabalho da escola, em grupo, de história. O meu avô morreu de
parada cardíaca, de repente... Foi no Dia da Criança no ano passado” (ela mo-
dela um coração com o elástico vermelho de seu cabelo). “F., aqui você pode
trazer os teus sonhos, as emoções que palpitam no teu coração de menina, por
tanto tempo escondidas. Nós podemos hoje compreender esse teu pavor de
ter perdido os teus pais, ocupando a suíte. Isto não é amor, é loucura. Aqui,
onde você não pode fazer tudo o que você quer, você trabalha mentalmente e
sonha. Isto é diferente de explodir em angústia com pesadelos”.

Na próxima sessão: “No outro dia, na outra quarta, quando eu saí daqui,
eu passei na floricultura. Comprei um buquê de flores silvestres para a minha
mãe. Eu tinha vontade de dar a ela”. “Talvez você queira poder dizer Muito
Obrigada! Alicia, mamãe, papai, eu agradeço a oportunidade de ter a experi-
ência de análise, na qual eu posso trazer e perceber um buquê de emoções, o
amor e os espinhos selvagens, sendo o que eu sou: uma menina-moça”.

Da recusa à entrega, da falta de representação à construção do sonho
(ATHANASSIOU, 1985). De ocupar a suíte matrimonial a se perceber com dor,
uma menina machucada, esburacada, uma analisanda, mas que pode encon-
trar a sua analista e, através desse encontro, re-significar a sua história afetiva,
as  relações com sua mãe, seu pai, um casal, seu irmão. F. pode, agora, viver a
dessimetria das relações, não como uma submissão, mas como uma condição
para o seu desenvolvimento.

Mudanças psíquicas permitiram a elaboração da reestruturação da rea-
lidade psíquica e, como conseqüência delas, das relações emocionais na dinâ-
mica familiar. Na linguagem poética, a força metafórica de um buquê de flores
selvagens como expressão sintética da integração das emoções, fantasias e
defesas em uma história. A transformação da selvageria dos leões nos espi-
nhos das flores selvagens... (CAPER, 1997) – Entre a lucidez e a loucura? Exis-
tirá limite? (HÖLDERCIN).
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Nota

1. Este trabalho é parte do texto “Na encruzilhada de duas análises”, com a Drª Theodolinda
Mestriner Stocche.
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AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

Clinical work with a child queen sitting on her throne, the mental prison, where her parents
enter the analytical scene of the diagnostic evaluation process and the analytic impasse in
an interview with a patient is presented in detail within an historical sequence. The effects
of this interview upon the transference process of a patient and her family are analyzed.
This paradigmatic example permits the author to make certain reflections about theory
with metapsychological precision for sustaining the method and the technique. The place
of parents in child and adolescent psychoanalysis, the “Why?”, “When?” for parents to
enter the room, the analytic posture, the “How?” to deal with it, the “What?” to work with
and the risks involved in exercising the “impossible profession” are treated.
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Analytical impasse; analytical technique; analytical work with parents; place of parents in
child and adolescent psychoanalysis; actuations.
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