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Senhores pais, senhores filhos: acerca

da subjetividade na análise 1

Luis Vicente Miguelez

Resumo

Nos tratamentos de crianças a palavra eficaz e libertadora de um sintoma infantil vai
nascendo de uma elaboração lúdica no transcurso da análise. É no terreno do jogo com
o analista que se criarão as condições para que o não-dito deixe de ser impossível de ser
ouvido. A partir de uma vinheta clínica o autor propõe algumas reflexões sobre os cuida-
dos relativos ao “saber” que o analista obtém por meio das entrevistas com os pais. Se
não quer se perder num entendimento estéril do caso, deverá sustentar o enigma que o
sintoma porta enquanto produção subjetiva.

Unitermos:

Jogo; saber; mentira; pais; sintoma; subjetividade.

N
a análise com crianças encontramo-nos com uma questão que diz respeito à

singularidade desta prática e que coloca, para o analista, mais de uma dificul-

dade. Refiro-me ao lugar que este dá à palavra dos pais na cura.

Em outras palavras, com aquilo o que os pais falam ao analista nas en-

trevistas e que, obviamente, incide na construção do caso, entra em jogo na

sessão com a criança.

Esta interrogação pretende revisar, conjuntamente, a concepção que se

tem da  transferência e a idéia de temporalidade com que se maneja a inscri-

ção dos acontecimentos reais e simbólicos que estruturam uma existência.

O mal do arquivo, feliz termo com o que J. DERRIDA (1997) reivindica a
lógica do nachtraglich freudiano, não está só no centro da psicanálise, porém
diz respeito à estruturação de um Sujeito.

  Nossa prática nos confirma diariamente que, na sua origem, o arquivo
está dividido, que não há verdade que não se apresente escindida. Por isto,
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devemos tomar cuidado em fazer precipitadamente remissões da criança a
seus pais, querendo encontrar no arquivo parental, a explicação do sintoma da
criança. Um saber assim constituído, por mais apropriado que possa parecer, e
certamente por isso mesmo, faz obstáculo  à oportunidade que a análise intro-
duz: a de abrir um espaço no qual o “não dito” ou o “não-sabido” possa entrar
em jogo no teatro infantil.

  Deve haver um limite na compreensão que o analista consegue do caso
em relação aos pais. O enigma que o sintoma da criança porta enquanto deve
sustentar-se além do inconsciente materno e paterno,se pretendemos cons-
truir o espaço lúdico, onde se tramitará o que de excesso (trauma, enquanto
gozo não-subjetivado) se padece em relação aos pais. O jogo, a brincadeira, é
o que defende a criança da onipotência paterna.

O primeiro ponto que a análise com crianças ensina ao analista é que, no
decorrer do jogo, ele está lá para sustentar esse espaço, que é suporte da
metamorfose que a criança vai produzindo, enquanto “vai situando as coisas

do seu mundo em uma ordem nova, grata para ele” (FREUD, 1908). O psica-
nalista deve ser o primeiro a respeitar o acordo do “vamos fazer de conta
que...” – com o que inaugura-se toda brincadeira – se não deseja atacar a
região onde se desenrolará o essencial do tratamento.

Se a brincadeira é o melhor remédio para a onipotência paterna é por-
que nela vão entrando em cena os objetos que, subtraídos do corpo próprio,
como objetos do gozo parental, vão armando encadeamentos simbólicos,
entretecidos significantes que vão constituindo a estrutura da fantasia que
concerne à realidade. O risco que o analista corre ao remeter-se excessiva-
mente ao arquivo parental, não é só o de se perder em uma compreensão
estéril do caso, senão o de perder a criança da análise.

Utilizarei uma breve vinheta clínica, que me ajudará a precisar a ques-
tão em andamento. Ela é tomada do relato do caso feito por uma colega, no
contexto de uma supervisão hospitalar.

Trata-se de um menino de seis anos que é levado  à consulta, em virtude
de enurese noturna. Das entrevistas com os pais vem a informação de que a
criança não sabe que seu pai tem outra familia. Ele dorme diariamente em outra
casa, que partilha com a mulher com quem está casado, com a qual tem filhos
mais velhos, e da qual diz não poder se separar por medo de que ela se mate. Faz
dez anos que conheceu a mãe de Julian, pela qual se diz apaixonado.
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Mantém essa vida dupla, sustentada com dificuldades.  Também parece
difícil que se questione a introdução de alguma  modificação na situação. Apre-
senta as coisas como realidades já dadas e tem pouca disposição a interrogar-
se a respeito. Fica claro que não deseja modificar o status quo.

Os pais concordam em enganar o menino, dizendo-lhe que seu pai tem
um trabalho noturno. A mentira foi dita no primeiro dia em que perguntou
pela ausência noturna do pai, com o qual tem um bom vínculo. Quando Julian
vem ao consultório, o faz com resolução e boa disposição ao tratamento. Não
foi difícil estabelecer uma relação afetiva com a analista, a quem faz participar
das brincadeiras que organiza, com diferentes objetos da caixa. Um belo dia,
faz a ela a proposta de jogar baralho. Conhece as regras de alguns jogos e a
brincadeira deslancha.  Invariavelmente ele trapaceia no jogo, são enganações
que se tornam cada vez mais evidentes. As trapaças não implicam na altera-
ção das regras, ele continua respeitando-as. De qualquer maneira, não joga
para ganhar, senão que faz trapaças e sente prazer na trapaça em si. A analista
não descobre de imediato que está sendo enganada, mas quando se apercebe,
faz notar isto a Julian. Ele continua trapaceando, cada vez menos dissimula-
damente. A partir desse momento, as sessões se tornam cada vez mais
repetitivas – jogo de baralho com trapaças. A analista, cansada, começa a
trapacear também.

“Ah! Assim não presta...”, diz Julian.

Enquanto jogam, conta-lhe  que à noite ele vê fantasmas, esclarece que
se trata de fantasmas e não de monstros. Esses fantasmas, que descobre nas
paredes do seu quarto não lhe produzem medo. “Acredita em mim?”, pergun-
ta à analista, começando a contar algumas histórias de fantasmas. Com certa
gozação, pergunta novamente se a  analista acredita nele.  O tratamento con-
tinua. Não é a minha intenção relatar o caso, direi somente que o sintoma
cedeu e que ficamos sabendo que o pai registrará seu filho com seu próprio
sobrenome.

Gostaria de fazer algumas reflexões sobre este material. Como toda aná-
lise, neste caso de uma forma mais manifesta, coloca-se desde o início uma
questão ética.  Não deixa de ser evidente para todos que o sintoma da criança
estava em franca relação com o oculto da situação paterna; pode-se reconhe-
cer uma certa determinação, embora não seja possível inicialmente entender
a estrutura da mesma. Se bem que o segredo dos pais é denunciado no sinto-
ma do filho – ele se derrama na cama – não considero que a confissão paterna
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seja a condição da cura.  Sabemos que é tarefa do analista fazer comparecer a
palavra, seja no tratamento da criança, como no do adulto. Porém, isto é radi-
calmente diferente da confissão, dado que a palavra verdadeira não pode ser
escutada, se não há um lugar onde acolhê-la.

Mediante o jogo de baralho, a criança coloca em cena a trapaça em que
se encontra. Sustenta a lei paterna (de um pai ao qual ama) apesar do engano
ao qual está submetido. Este submetimento é invertido no jogo durante as
sessões de análise, ocasião em que ele faz padecer a um outro.  A brincadeira
deixa de ser brincadeira quando se estereotipa, quando se oferece sempre
igual ao olhar do outro, como um fantasma na cura.  Quando esse outro é um
analista, ele sabe que chegou a hora de intervir. Porém, como também é um
analista de crianças, sabe que sua intervenção deve acontecer no jogo mesmo,
dentro da brincadeira.  Então a analista, sem saber muito bem o porquê –
como acontece sempre que se está no bom caminho – faz trapaças. Este trapa-
cear da analista muda a cena, abre outra porta. É como se dissesse: Julian
também tem direito a enganar.  Torna-se evidente, pelo que segue, que ele
enganava que era enganado.  Aparece em seu relato um segredo, com o qual
ele desfrutava solitariamente, segredo que partilha com sua analista. Refiro-
me aos fantasmas noturnos. Com isto, nos diz: “Meus pais pretendem que
acredite na mentira do trabalho noturno do  meu pai; por que não acreditar
então em fantasmas?”  Fantasma, por sua vez, de um pai que acredita poder
viver mais de uma vida. Entendo que é na dimensão da brincadeira na análise
que se desfaz o nó da palavra do sintoma que a suporta.  É em uma análise que
podem ir caindo os fiapos da história e  podem se integrar os acontecimentos
de uma vida. O laço de uma criança com sua analista constitui-se enquanto
partilham um espaço de ilusão, um teatro partilhado – aí nasce a confiança
que possibilita o surgimento de uma verdade.

Pois a verdade sem trabalho analítico, sem espaço lúdico, está ao lado do
trauma, do que não pode ser inscrito. O sintoma enoda o não-dito com o dese-
jo de saber e de não saber disso. A palavra libertadora não surge da confissão,
porém nasce da elaboração lúdica, do desembaraço dos recursos imaginários
do teatro infantil, que permite uma elaboração da angústia que, por sua vez,
faz com que o não-dito deixe de ser impossível de ser escutado.

Finalmente, para concluir este breve relato, quero dizer que a psicanáli-
se com crianças tem me ensinado que encontrar o passo da criança nas pega-
das dos pais não deve nos deixar esquecer do essencial: o que se trata funda-
mentalmente, para cada sujeito, é da maneira singular como se põe a andar.



Psychê — Ano V — nº 8 — São Paulo — 2001 —  p. 117-121

Senhores pais, senhores filhos: acerca da subjetividade na análise | 121

Nota

1. Tradução de Carmen S. Molloy. Título original: Señores padres, señores niños: acerca de la

subjetividad en el análisis.

Referências Bibliográficas

DERRIDA, Jacques.  Mal de archivo. Una impresión freudiana. Madrid: Editions Galilée,1995;

Editorial Trotta, 1997.

FREUD, Sigmund. (1908).  El poeta y la fantasía. In: .  Obras completas. Madrid: Biblio-

teca Nueva, 1968. Tomo II.

Parents, children: dealing with the subjectivity
in the psychoanalysis

Abstract

In treatments for children the efficient word, that releases a child symptom, rises from the
ludic elaboration along the psychoanalysis sessions. It is in the field of the game with the
psychoanalyst that the conditions will be created so what was not said would be captured
by hearing. From a brief clinical record I propose some reflections about the cares to be
taken in mind regarding “knowledge” that the psychoanalyst obtains from the interviews
with the parents. If he doesn´t want to get lost in a sterile understanding of the case, he
should maintain the enigma that the symptom bears as subjective production.
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Game; knowledge; lies; parents; symptom; subjectivity.
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