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Transformações na clínica psicanalítica: uma nova

forma de abordar o trabalho com os pais

Ana Maria Sigal

RRRRResumoesumoesumoesumoesumo

Este trabalho propõe a inclusão dos pais na condução da cura psicanalítica de uma criança
possibilitando, deste modo, novas formas de subjetivação. Com a presença destes, novas
mensagens enigmáticas circulam na transferência, produzindo uma situação de estranho-
familiar (unheimliche). Presentificam-se os pais da sexualidade infantil, e os da realidade.
Nos encontros pontuais, os pais são interpelados, no ponto de inserção em que seu desejo
aprisiona a criança em uma sintomatologia que se cristaliza. Uma palavra, um gesto, um
tom de voz re-atualiza velhos significantes enigmáticos, que se transformam em novos,
permitindo outros destinos às representações, retranscrevendo, reordenando e produzindo
novas ligações. A obra de J. Laplanche tem forte presença na elaboração teórica.

UnitermosUnitermosUnitermosUnitermosUnitermos

Transferências múltiplas; estranho-familiar; mensagens enigmáticas; pais; teoria da di-
versidade.

“Cabe-nos promover novas formas de

subjetividade, recusando o tipo de individualidade

que nos foi imposto durante séculos”.

(Foucault apud PELBART, 2000, p. 12)

A 
clínica psicanalítica encontra-se em permanente movimento. Foi as-

 sim que, a partir de um longo percurso no trabalho institucional como
 analista e supervisora – vi-me obrigada a repensar as práticas e a fazer

trabalhar a teoria. Estas experiências tiveram ressonâncias na clínica privada
e, hoje em dia, constituem minha forma habitual de abordagem em qualquer
tratamento com crianças.

A clínica psicanalítica se enriquece com todas as experiências nas quais
a realidade exige que repensemos nossa tarefa prática, obrigando-nos a um
esforço teórico para elaborar conceitualizações que a sustentem.
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É exatamente esse trabalho, desenvolvido nos limites do conhecido, que
tem impulsionado o desenvolvimento de novos pensamentos teóricos. A atu-
ação em instituições – com grupos, com crianças, com psicóticos e, hoje em
dia, com as chamadas novas patologias (patologias do arcaico, estados
borderline ou limites, as patologias psicossomáticas, o pânico, as adições) –
tem nos levado a inventar e reinventar a clínica, para que nossa ferramenta de
trabalho – o método psicanalítico – mantenha sua validade.

Sem colocar em causa nossa fidelidade a Freud, confrontamo-nos per-
manentemente com o campo do desconhecido, buscando novas vias de abor-
dagem. Freud deve ser trabalhado e fazer-nos trabalhar mas, para que a psica-
nálise se mantenha viva, é necessária a leitura dos autores pós-freudianos,
que fecundam sua obra e abrem novos caminhos de reflexão.

Sem dúvida, ao rever a teoria e a prática, dá-se um processo de mão
dupla, pois  as transformações na condução da cura produzem, por sua vez –
no nível da estrutura familiar e da própria subjetividade da criança – efeitos
transformadores. A clínica transforma a teoria, a teoria transforma a clínica –
ambas  produzindo efeitos de transformação no sujeito e na família.

As transformações sócio-culturais produzem mudanças na subjetivida-
de contemporânea, já que as cenas que colorem os fantasmas modificam-se
com a época, cabendo-nos refletir sobre a natureza dessas mudanças e sobre
os conteúdos a  interpretar.

Os discursos sociais contêm uma dimensão ideológica, que sustenta as
propostas identificatórias do contexto sócio-cultural do momento. Em função
destas mudanças, o Ideal do Eu, o recalcado, os modelos identificatórios com
os ídolos da atualidade, o conteúdo da cena edípica e outras instâncias intra-
psíquicas também se modificam, evidenciando o elo entre as dimensões cole-
tiva e individual, tal como Freud demonstra em  Psicologia das massas e aná-
lise do eu (1914).

Se Freud trabalhou sobre as conseqüências de um recalque sexual ex-
cessivo, produto da moral burguesa da sua época, hoje em dia deveríamos
ampliar o leque e considerar novos fatores, que parecem ser  propiciatórios e
desencadeantes das neuroses e das novas afecções psíquicas.

O que na atualidade pode propiciar o recalque é uma situação, oposta
àquela que a sociedade vivia na época de Freud. Nos começos do século,
escondia-se, vedava-se o encontro com a sexualidade; ao passo que hoje o
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excesso de sexualização veiculado pelos meios de comunicação e a passivi-
dade com que é recebida pelo pequeno sujeito, provocam uma excitação, às
vezes altamente traumática, difícil de ser dominada. Os próprios pais con-
fundem, no contato com seus filhos, liberdade com hiper-erotização. Promo-
ve-se o exibicionismo, que explora a sexualidade perverso-polimorfa da cri-
ança, em um gozo do adulto sem interdição. Tais inscrições, de natureza
sócio-poltico-cultural-econômica, adquirem uma forma particular na histó-
ria de cada sujeito; este, por sua vez – como singularidade desejante – será
plasmado segundo a maneira pela qual for  atravessado pelas determinações
históricas.

Como os  pais  constituem, em grande parte, o laço social que transmite
e promove estes valores e, dada a força com que seu inconsciente marca a
estruturação deste novo aparelho psíquico, eles acabam sendo uma peça fun-
damental na condução de uma análise.

Tomarei a questão do lugar dos pais no tratamento psicanalítico com
crianças e irei trabalhar, de um ponto de vista teórico e metapsicológico, as
razões que me levaram a incluí-los  no contexto da cura.

À primeira vista, nossa proposta pode ser alvo tanto de críticas quanto
de elogios e, efetivamente, tem provocado comentários tais como: “sempre
trabalhamos deste modo, os pais são incluídos no tratamento dos filhos des-
de que a terapia de crianças existe”. Por outro lado, temos ouvido afirma-
ções tais como, “isto sai fora da psicanálise, a terapia psicanalítica trabalha
com o sujeito individual, com seu inconsciente determinado pelas fantasias
como produção endógena de seu mundo pulsional; portanto, o contato com
os pais cria desconfiança na criança e incrementa as ansiedades paranóides
sem proporcionar ajuda alguma, porque é o mundo interno o que deve ser
modificado”.

Neste sentido, as posições vão desde aquelas em que se afirma que os
pais devem ficar fora do tratamento – linha proposta pelas terapias de orienta-
ção kleiniana – até aquelas  segundo as quais não as crianças, mas apenas os
pais deveriam ser objeto de trabalho e tratamento, já que são eles os respon-
sáveis pelo lugar de origem do sintoma. Ambos  os dizeres apresentam-se
somente como meias-verdades.

De fato, freqüentemente nos deparamos com posturas maniqueístas,
que retiram toda criatividade do pensamento, e que preconizam como obriga-
tória uma tomada incisiva de partido.
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Estas são posturas extremas, produto da crença em uma verdade última,
que empobrecem nossa capacidade de pensar e impedem que, de forma criati-
va, encontremos caminhos mais frutíferos para fazer trabalhar a psicanálise.

Escudadas nas diferentes linhas teóricas, colocam-se armadilhas que
nos incitam a tomar uma posição: ser a favor ou contra a representação, pro-
nunciar-nos pela alteridade – em contraposição ao mundo interno – como
fundante da subjetividade, priorizar o objeto em detrimento da pulsão, traba-
lhar a clínica da dissociação, ao invés da clínica  do recalcamento.

Nossa posição é outra (SIGAL, 1995).

Vejamos um pouco de história. A epistemologia que marca as ciências
no final do século XIX, adota o determinismo como grande sonho convalidador
do pensamento da época.  Buscam-se as origens e, nestas, as causas e os
efeitos que supostamente dariam conta da realidade. A grande tentativa é
controlar e dominar o real. Nesse contexto,  surge a psicanálise – e é com esta
pesada carga que ela vai ter que se haver.

Freud fala-nos do Inconsciente, enquanto se debate entre tentativas de
construir certezas e de abrir-se ao desconhecido. Fala-nos de sobre-
determinismo, mas a este não se opõem o indeterminismo e o acaso. Freud
resiste às explicações certeiras. O mundo das idéias dilacera-se entre nature-
za e cultura.

Freud tenta distanciar-se do biológico mas, vez ou outra, nele recai. Os
modelos da física e da termodinâmica são uma permanente tentação explicativa.
É o momento dos opostos, dos antagonismos, da contraposição causa-efeito,
do verdadeiro e do falso. Os pares dicotômicos, a partir dos quais se organiza
o pensamento da época, penetram nos redutos mais íntimos da subjetividade.

Tal pensamento – estruturado em função dos opostos – tem hoje sua má-
xima expressão no sistema cibernético de dígitos binários. E as conseqüências
do mundo  da informática, que procede por eleições duais, não são tão inócuas
como poderíamos pensar: toda polissemia, toda diversidade deve ser controla-
da, o pensamento é aprisionado e impostas as trilhas a seguir. Em lugar da
expansão, tenta-se cortar, simplificar, reduzindo-se ao mínimo as opções. Aca-
ba-se assim com a idéia de somatória, de diversidade, de multiplicidade.

 Meio campo, novas territorializações, bordas, dobras, são opções ou-
tras, pelas quais o pensamento poderia circular. Ao se propor uma escolha
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entre apenas duas alternativas, aplainam-se as possibilidades e o pensamen-
to. Tudo passa a se restringir à oposição estrita entre verdadeiro ou falso,
imperando plenamente uma política de resultados1.

As conseqüências são sérias: o pensamento é violentado e enveredamos
pelo caminho da repetição, no lugar da criação. Quero salientar que esta polí-
tica não corresponde ao espírito freudiano. Ao contrário, seus momentos mais
profícuos são exatamente aqueles em que perde a certeza e tudo pode ser
novamente pensado. A condição de estrangeiro no próprio território permite-
lhe o risco. Freud aventura-se na multiplicidade e abre questões com várias
linhas de fuga, que levantam enigmas e induzem a adentrar em novos cam-
pos. É com esse Freud que tentamos dialogar.

Retomo esta idéia porque, tanto a prática com crianças como a prática
institucional, têm sido questionadas, numerosas vezes em sua legitimidade,
no interior da própria disciplina, quando se esforçam por abrir novos territóri-
os, em que as formas clínicas se apoiam na diversidade.

Transferências múltiplas

Como afirmei acima, a questão dos pais também tem sido freqüentemente
apresentada como uma questão de opções. Deve-se trabalhar com ou sem os pais?

Para começar, ensaiaria uma primeira resposta dizendo que, na forma
em que conduzimos a cura, trabalhamos junto aos pais, com e sem eles, em
função da necessidade que nos impõe a escuta.

Uma análise de crianças começa sempre pela transferência que os pais
instauram com o analista. Ele é o portador do suposto saber a quem os pais
consultam, é a ele que os pais reapresentam o enigma.

Será possível inaugurar a  análise de uma criança se os pais não estabe-
lecerem transferência e não formularem sua demanda?

Esta situação marca, sem dúvida, uma especificidade do campo analítico
com crianças: a existência de um campo transferencial múltiplo. É neste cam-
po que o analista deverá circular.

 Não  podemos ignorar a existência de tal complexidade, uma vez que
negar a presença destas forças significa renegar, instituindo – como no caso
da negação da castração – uma relação perversa.
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Os pais consultam o analista às vezes exigidos ou induzidos – e por que
não dizer obrigados – por um especialista, que esgotou as possibilidades de
sucesso com uma intervenção no campo específico de sua área. Assim, educa-
dores, médicos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, encaminham a criança para
análise, ao reconhecerem a inutilidade de seus esforços para fazer desapare-
cer um sintoma. Quando, por exemplo, recebemos  no consultório uma criança
com  problema de retenção de fezes, já foram feitas diversas tentativas para
se dar conta do problema. Freqüentemente ela passou por várias consultas
médicas, numerosos exames invasivos, condutas punitivas e tentativas de
readaptação. Procuram-nos na expectativa de encontrar uma solução
messiânica; consultam-nos trazendo inúmeros imaginários, que complicam a
transferência. A principal destas fantasias é que seríamos nós os encarrega-
dos de fazer desaparecer o sintoma. Nada mais oposto ao que um analista
pode responder.

Nossa intervenção não visa o sintoma em si, mas a possibilidade de pôr o
sujeito em relação com seu inconsciente, permitindo novos desdobramentos,
condensados no sintoma. O sintoma nos chega como um enigma; na transferên-
cia, o analista possibilita  a abertura para sua polissemia. O sintoma é produto
de um conflito, que pressupõe o jogo de diversas instâncias psíquicas – fantas-
mas referentes a numerosos personagens implicados – entre eles, fundamental-
mente, os pais, que operaram  no passado e operam ainda com força contunden-
te na atualidade, tanto no mundo intrapsíquico quanto na realidade.

O analista de crianças, no momento da consulta, está implicado de múlti-
plas formas e precisa trabalhar no interjogo daquilo que se cria entre ele e a
criança, devendo também administrar depositações que, às vezes, estendem-se
aos profissionais que iniciaram o encaminhamento. Em relação aos pais, poderí-
amos dizer, com Freud, que “a cura psicanalítica não cria a transferência, só a
revela como tantas outras coisas ocultas na vida da alma” (1905, p. 102).

Perguntamos: por que não podemos deixar de fora estas variáveis que
complicam o campo?

Porque, em uma escuta apurada, rapidamente entenderíamos que tais
variáveis  intervêm de tal forma que, caso renegadas, ameaçariam fortemente
a condução da cura.

A solicitação não respondida ao orientador de uma escola pode desenca-
dear uma guerra ao tratamento, que finalizará na interrupção do mesmo. Da
mesma forma, uma idealização excessiva depositada por esse mesmo orientador
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na intervenção analítica poderia ser perniciosa, por supor a solução mágica do
problema. Será necessário que o analista avalie cuidadosamente os movimen-
tos a serem realizados, para permitir a criação de um campo favorável ao
trabalho. Reencaminhar e dar outros destinos à procura destes profissionais,
conservando o verdadeiro sentido de abstinência, permite reconduzir a de-
manda à pulsão.

Trabalhamos com o sofrimento humano e nossa teoria existe para dar
conta de nossa possibilidade de intervir analiticamente. Para mantermos nos-
so lugar de analistas, não  precisamos de estereótipos ou de atitudes rígidas; é
preciso que o saber de quem sabe esteja a serviço do saber de quem sofre – e
analista e paciente encontram-se em ambas as posições. O analista experi-
menta o sofrimento que lhe impõe seu não-saber, o que significa reconhecer
os limites de sua intervenção, entrando em contato com a castração. O pacien-
te que sofre possui um saber sobre si, sem o qual a tarefa do analista seria
absolutamente impossível.

A criança convoca com freqüência nossa ação e participar se faz neces-
sário; somos obrigados a assumir papéis, dramatizar cenas, compartilhar uma
brincadeira, evitando, ao mesmo tempo, alianças que transformem o trabalho
do inconsciente em um trabalho do Eu .

Abstinência não diz respeito a “suspender o fazer”, mas a recusar-se a
satisfazer o desejo. Faz-se necessário que, na transferência, sejam atuados
verdadeiros sintomas, a partir do que compreenderemos seu sentido, permi-
tindo a abordagem de seus determinantes inconscientes. Há atuações que se
escancaram na transferência para serem desveladas, tal como uma incógnita
se apresenta em uma equação matemática. Lembremos que a criança nos de-
manda um fazer, uma participação da qual às vezes não é conveniente fugir,
porque a riqueza do material produzido permite a apreensão e a compreensão
de situações originárias. São, inegavelmente, situações de grande complexi-
dade que exigem, ao mesmo tempo, nossa participação e a reflexão sobre as
conseqüências de nosso fazer. É também no próprio jogo que a criança se
expressa e se cura.

A dificuldade de se manter um espaço propício, onde estejam presentes
as condições para que uma análise possa advir, é um ponto freqüentemente
levantado por aqueles que questionam a legitimidade do campo. Conhecer os
riscos e saber enfrentá-los é essencial para que nossa tarefa prática não fra-
casse. Tal tarefa, a meu ver, começa pela avaliação da  complexidade da trans-
ferência múltipla.
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Em um texto de 1920, Sobre a psicogênese de um caso de homossexua-
lidade feminina – um dos poucos em que se faz referência direta ao trabalho
com crianças – Freud já alerta sobre estas complexidades. Afirma que “o tipo
ideal de situação analítica se constitui quando um indivíduo, dependente só
de sua própria vontade, se vê tomado por um conflito interno que não pode
resolver, e procura o analista pedindo ajuda”. Não é este o caso de uma  aná-
lise de criança. Mais adiante, no mesmo texto, diz que:

“às vezes são os pais que demandam a cura de um filho que se mostra
nervoso e rebelde. Para eles uma criança sadia é uma criança que não cria
dificuldades e só provê satisfações. Quando o médico consegue o
restabelecimento da criança, depois da cura, esta segue seus próprios cami-
nhos, mais decididamente que antes, e os pais ficam mais descontentes”
(FREUD, 1920, p. 144).

Como vemos, Freud foi bastante clarividente quanto a alguns dos pro-
blemas que encontraríamos em nosso fazer.

Se os pais não se modificam, verão a cura como fracasso. Portanto, nes-
se caso, sua inclusão é imprescindível, visando que acompanhem e comparti-
lhem das mudanças na criança e que, por sua vez, se modifiquem. Incluídos
no contexto da análise, os pais se oferecem na transferência e recriam-se – no
encontro – fantasias primitivas sobre estes pais atuais, que são e não são os
originários2.

A figura do psicanalista se oferece também a ambos, para que se revele
algo do  passado. O velho pode encontrar novos destinos, propiciando articu-
lações inéditas, criadoras de algo que anteriormente não existia; aqui, há neo-
gêneses, não apenas repetição.

Nesse sentido, como bem sabemos, não só os pais simbólicos ou imagi-
nários circulam pelo recinto da cuba3; também os pais reais aceleram as partí-
culas desse recinto, o que nos obriga a trafegar, por momentos, na fronteira
entre a realidade e o fantasma. Não se trata de ignorá-los e menos ainda de
expulsá-los. A idéia é poder incluí-los, para que trabalhem em favor desta
análise, que os implica.

Sobre as resistências

A teoria kleiniana  foi de grande importância na construção dos alicer-
ces da psicanálise com crianças. Em relação ao tema que hoje nos preocupa
especialmente, criou também certas resistências, que subsistem atualmente e
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que constituem freqüentes motivos de questionamento e polêmica, gerando
uma insistente recusa em se trabalhar os pais.

De fato, esta teoria opta por priorizar o mundo interno e o inatismo na
formação da subjetividade, decorrendo daí  um relativo abandono da impor-
tância da alteridade na formação do aparelho psíquico e na fundação do in-
consciente. Sua conseqüência clínica imediata foi, entre outras, a falta de aten-
ção dada aos pais nos tratamentos conduzidos por tais analistas. Sem dúvida,
a técnica responde a questões metapsicológicas.  Em primeiro lugar, ela pre-
coniza muito trabalho com o mundo fantasmático em que, na relação dual, o
outro encontra sua maior importância como receptáculo das projeções dos
objetos deste mundo pulsional. Em seguida, ela se apoia na máxima “pouco
pais”. Para confirmar, é só dar uma olhada no  livro Psicanálise de uma crian-
ça, trabalho no qual  Melanie KLEIN (1961) relata um caso clínico, acompa-
nhando o mundo fantasmático de Richard, sem considerar necessário o traba-
lho com seus pais. Ainda hoje, o pensamento kleiniano concebe o trabalho
com os pais e seu inconsciente como uma invasão ao espaço psíquico da crian-
ça, uma violação do sigilo, um incremento das ansiedades paranóides. Pen-
sando que alguns analistas kleinianos aceitem hoje fazer entrevistas com os
pais, não é para interpretá-los.

Arminda Aberastury – grande analista de crianças de orientação kleiniana,
a quem, entre muitas outras contribuições, devemos o reconhecimento da im-
portância do trabalho com os pais – é uma das pioneiras nesta área.

Essa autora reconhece a importância dos encontros com os pais na con-
dução da cura, caso se deseje obter sucesso no tratamento. Sua inquietação
decorria das dificuldades que estes impunham ao andamento da terapia, e
suas intervenções  junto aos  pais  tinham como objetivo escutá-los para evitar
sua intromissão no tratamento; era uma estratégia para  impedir que invadis-
sem o espaço analítico. Suas primeiras tentativas (1958) foram no sentido de
orientar, com conselhos, a educação da criança – técnica que ela mesma rejei-
tou, por perceber que os benefícios funcionavam somente enquanto durava
sua influência. Como bem sabemos, todo conselho é eficaz apenas transitoria-
mente, já que todo conselho tem um limite, que é o da  própria neurose.

Aberastury descobriu o risco decorrente deste tipo de relação com os
pais: a criação de uma extrema dependência, propiciando a frustração da mãe,
que se sentia insegura de atuar sem a anuência da analista, o que, por sua vez,
levava-a a se sentir perseguida pela terapeuta (ABERASTURY, 1962, p. 231).
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Foi a partir daí que ela reconheceu a importância de se trabalhar com grupos de
mães, nos quais fosse possível interpretar e usar a transferência; bem como
analisar os conflitos ao invés de dar conselhos. Este trabalho se fazia em grupo,
fora do espaço do tratamento da criança. Tais grupos, vale ainda lembrar, eram
formados por mães que tinham filhos em tratamento e o terapeuta não era
necessariamente o analista dos filhos. Nessa proposta eram trabalhadas as im-
plicações de se ocupar o lugar de mãe: eram grupos terapêuticos de adultos com
uma problemática comum. Comparando-a com nossa própria proposta, teremos
como grande diferença o fato de que ali não se trabalhava no espaço do trata-
mento da  criança – a intersecção dos campos desejantes entre pais e filhos.

Durante muitos anos trabalhei com este referencial e, à medida que
minha prática aumentava, também a insatisfação crescia. Existia um corte
marcante entre o trabalho com a criança e as novas articulações que se opera-
vam na realidade familiar. As mudanças ocorridas em seu mundo psíquico
chocavam-se com dificuldades – muitas vezes insuperáveis – quando ela ten-
tava transferi-las para o campo da realidade  familiar. Esta nova historicização
simbolizante, que se processava como produto da análise (entendida como
nova versão que o sujeito faz da sua história, que muda sem ter mudado a
realidade, mas sim os nexos entre as diferentes representações e as relações
destas com os afetos),  encontrava resistência  no novo momento de re-encon-
tro com os pais. Os resultados eram negativos, porque quando a criança – a
partir de suas mudanças – propunha-se como agente de transformação na
família, isso provocava uma  resistência de tal magnitude por parte dos pais,
que a criança acabava se confrontando com as novas aquisições, sem poder
incorporá-las e concretizá-las. Tais dificuldades redundavam muitas vezes na
interrupção do trabalho analítico. Os pais entravam em crise, sem espaço para
processá-la. Algo que neles deveria ser trabalhado, não encontrava espaço
para tal. Lembremos das funestas conseqüências – para o casal e para a mãe
do Pequeno Hans, decorrentes das intervenções de Freud em relação à sexua-
lidade do pequeno – e que nunca foram processadas por ela4.

Na abordagem lacaniana também encontramos objeções ao trabalho com
o inconsciente nesse espaço transicional criado entre os pais e filhos. Ao com-
preender a fundação do inconsciente como decorrente do campo do outro,
através de seu desejo, e ao entender o sintoma na criança como uma formação
metonímica dos conflitos parentais (produto de uma formação deslocada de
seu inconsciente na relação com sua sexualidade  reprimida) – ou seja, quan-
do, em detrimento do  pulsional, o desejo do desejo do outro assume um cará-
ter que inaugura o inconsciente,  prioriza-se o  trabalho com os pais, chegan-
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do-se, por vezes, a se considerar a criança como uma cristalização sintomáti-
ca, que deve esperar muito tempo para começar a ser tratada.

Em um interessante trabalho, Durval CHECCHINATO (s/d),  tomando
Maud Mannoni como referência, analisa com precisão alguns motivos, pelos
quais corre-se o risco de, ao atender uma criança, provocar uma psicologização
ou psiquiatrização. Propõe então o trabalho com os pais, afirmando que tudo,
em uma criança ou em um adolescente, irá mudar no momento em que os pais
tomarem uma posição ordenadora da pulsão. Insiste, assim, na  importância
de se trabalhar unicamente com o discurso dos pais. De minha parte, acho
fundamental  introduzir a função da alteridade na formação da subjetividade,
desde que isto não traga resultados, na prática,  exatamente opostos aos obti-
dos pelo referencial kleiniano: antes só crianças, agora  só pais. Se for esta a
proposta, não existe psicanálise com crianças.

Tentando superar esta opção entre duas alternativas, venho, nos últi-
mos quinze  anos, desenvolvendo a seguinte linha de trabalho na condução da
cura da criança:

Proponho, nos momentos  em   que a viscosidade prevalece sobre o fluxo, e
algo na possibilidade de se operar mudanças encontra-se impedido, a inclu-
são  dos pais no tratamento da criança, como uma forma de flexibilizar o
recalque  e facilitar a criação de novas condições de subjetividade.

A proposta é que os pais circulem, se necessário, no espaço analítico da
criança.  Os pais são convocados para serem interpretados aí, no ponto exato
de intersecção em que seu desejo aprisiona a criança, em uma sintomatologia
que se cristaliza, impedindo-a de realizar os movimentos necessários para
encontrar seu próprio desejo.

Winnicott  nos diz que, em momentos de grave regressão na transferên-
cia, o terapeuta é convocado como sujeito no real. Entendo que é mais provei-
toso, nestas situações, convocar os pais que, com a ajuda do terapeuta, ofere-
cem-se em um real em transferência, o que possibilita a superação de mo-
mentos de graves crises e deixa o terapeuta liberado para atuar como suporte
– tanto na transferência com os pais, quanto com a criança.

Esta proposta surgiu a partir de minha própria experiência como terapeuta
e como supervisora de diversas situações, nas quais o analista encontrava-se
em sérias dificuldades – pois, pelas características singulares das análises, em
que as crianças nos convocam no real, vemo-nos forçados a abandonar exata-
mente o lugar de analista. Se convocássemos  os pais para atuarem dentro do
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espaço analítico, isto liberaria o analista para  interpretar a dificuldade exis-
tente entre ambos e os aspectos imaginários deflagrados.

Lembro-me do caso de uma criança de três anos que, na hora da análise,
fazia grandes deposições fecais, às vezes no chão, pedindo ao analista que  as
limpasse. Nessa hora, a criança dizia: “limpa bem, toca bem”. O analista en-
trava em um conflito, por se ver dividido entre expor a criança a sair suja à
sala de espera – deixando, em sua fantasia, o consultório inundado com suas
fezes – ou limpá-la, realizando desta forma o desejo da criança, e pondo em
risco a abstinência. Somava-se a isto seu próprio asco frente à  situação, o que
mobilizava fortes sentimentos contratransferenciais, que redundavam, por
vezes, em paralisia e, por outras, em submissão. O fato de ter convocado a
mãe na sessão para dar conta desta situação, fez com que o terapeuta pudesse
manter seu lugar e, ao mesmo tempo, ampliar – com a riqueza das nuanças
que aconteciam entre mãe e filho – a compreensão deste vínculo. Logo ficou
evidente que a mãe erotizava fortemente a criança nas situações de analidade,
o que, por sua vez, tinha ligação com o sintoma. De seu lado, o analista teve
que trabalhar as situações em que a mãe convocava-o ao banheiro “para aju-
dar”, tentando colocá-lo em uma posição voyeurista. Insisto que não teria sido
impossível trabalhar esta situação só com a criança. Afinal de contas, foi assim
que procedi durante muitos anos. Mas, não tenho dúvida que, deste modo,
certas situações se escancaram com grande rapidez, e que o efeito produzido
pela  interpretação dirigida a ambos opera de forma mais efetiva.

Gostaria de esclarecer que minhas diretrizes – para qualquer tipo de
intervenção técnica na cura – decorrem, fundamentalmente, da singularidade
que o caso demanda. Portanto, tal procedimento não é uma constante e nem a
única opção. Determinadas situações exigem longas intervenções junto aos
pais, antes de se ver a criança; ao passo que, em outras, é indicado começar
um trabalho com o sujeito infantil, sem inicialmente implicar ou convocar os
pais. Não existem manuais de instrução, indicando cada tipo de intervenção.
Tudo dependerá – como no caso da interpretação – de uma escuta adequada.

Uma opção teórica: uma proposta clínica

No decorrer de um tratamento, confrontamo-nos com momentos em
que a resistência acentua-se de tal modo, que as associações são impedidas, a
repetição exacerba-se, a possibilidade de elaboração fracassa e a angústia au-
menta tanto que, ao invés de impulsionar a busca, de propiciar novas ligações,



Psychê — Ano V — nº 8 — São Paulo — 2001 —  p. 151-169

Transformações na clínica psicanalítica: uma nova forma de abordar o trabalho com os pais | 163

novos agenciamentos, acaba por paralisar o processo. Nesse tipo de situação,
nossos modos habituais de conduta não favorecem a continuação do trabalho,
uma vez que nem a interpretação nem a reconstrução operam como seria de se
esperar. Pensamos que, em tais momentos, os pais podem funcionar como
reemissores in situ de enigmas, em relação aos quais eles próprios permanece-
ram estrangeiros, permitindo que estas mensagens encontrem  destinos inédi-
tos, que facilitem a circulação e a perlaboração. Foi este um dos pressupostos
teóricos que nos orientou. O encontro permite que a criança agencie novas vias
de re-tradução, dado que as mensagens a serem re-enviadas não terão o mesmo
efeito traumatizante – podendo, assim, operar sobre os processos mnésicos,
permitindo re-ordenamentos segundo nexos diferentes, produzindo novas re-
transcrições e abrindo novos caminhos de associação, antes impedidos.

Por efeito do après-coup, facilita-se o caminho da perlaboração. Os pais
presentes em uma sessão – seja ambos, seja apenas um deles, segundo o que
for previamente determinado – podem, através de uma palavra, de sua pre-
sença, de um gesto, da emissão de um som, colocar em circulação algo que
estava elidido e que, ao re-significar uma cena anterior, facilita o encontro de
um novo destino para a representação.

Portanto, o convite aos pais para participar das sessões é pontual e rea-
liza-se nos momentos em que é preciso fazer circular algo que está impedido
de entrar na rede associativa. Sabemos que aspectos parciais das representa-
ções-coisa podem ser recapturados em um novo tecido e ser re-transcritos, ao
modo do processo secundário, na sua relação com a representação-palavra.
Sabemos que a lembrança mesma não retorna, mas sim algum traço ligado à
lembrança infantil que a evoca. Sabemos também que, mesmo intraduzíveis,
algumas mensagens podem re-circular em busca de um estatuto menos trau-
mático. Sabemos que, quando estas mensagens começam a circular, algo do
outro transita na transferência, porque elas se fazem presentes como perten-
centes a seu emissor. A função intrínseca do analista em transferência é dis-
parar enigmas. No caso de uma análise de adultos, é na dupla analista-anali-
sado que se resolve a transferência. Na análise de crianças, devido às circuns-
tâncias já citadas em relação à dificuldade do campo, devido à multiplicidade
das transferências, à proximidade existente entre os pais da realidade e do
fantasma – que  transforma eles próprios em objeto de transferência – é pos-
sível e conveniente convocar os emissores originais e retrabalhar os enigmas.

A  idéia de introduzir os pais deve-se ao fato de que eles mesmos são
objeto de transferência – como era para Hans o seu pai – e de que ambos
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encontram-se em transferência com o analista. É justamente este dizer em
transferência com o analista que lhes oferece elementos para articular as
simbolizações faltantes. É no estranho-familiar (das Unheimlich, FREUD, 1919)
do discurso dos pais, como suportes de transferência, que o enigma, re-circu-
lando,  pode ter outros destinos. O familiar – que chega dos pais da realidade,
desses pais do contato cotidiano – e o estranho – que chega dos próprios pais
na relação com o desconhecido de seu inconsciente, dos pais como sedutores-
traumatizantes. Neste novo reencontro, algo que estava oculto veio à luz: o
contato com os pais nesta dupla função – que provoca estranheza e familiari-
dade, que revela e oculta – atua como disparador de associações e propulsor
de movimento.

Neste aparelho em constituição, em que as fronteiras e os lugares estão
se constituindo, os pais aparecem como figuras fronteiriças entre a realidade e
o fantasma e, ao incluí-los, facilita-se um encontro que nada tem a ver com a
interação, sendo mais próximo de uma circulação onde as velhas mensagens
enigmáticas transformam-se em novas, possibilitando mudanças que operam
em ambas as direções  (as transformações ocorrendo tanto na criança quanto
nos pais) (SIGAL DE ROSENBERG, 1999, p. 126).

É por esta razão, que insistia no fato de que uma modificação na clínica
produz efeitos de mão dupla, acabando por criar mudanças na família, que
passa a escutar a criança de um modo diferente, porque os próprios pais se
desalienaram do seu recalcado. Como já afirmei, ambos os pais, ou só um
deles, pode ser convocado a uma sessão. Do mesmo modo, o analista pode
trabalhar com um dos pais ou ambos fora da sessão da criança, para referi-los
a seu próprio enigma já que, por alguma razão, restou algo não destraduzido
para eles. Algo que, para os próprios pais, ficou desligado e recalcado, reapa-
recendo agora de modo inconsciente e sendo atuado na relação com o filho. O
conflito que os aprisionava pode ser desvendado nesse novo momento, do
qual não há razão para que a criança participe.

É interessante destacar que, participando da produção lúdica da criança
que brinca, os pais participam de uma atividade que, em seu desenrolar, atuali-
za e/ou gera marcas e ocorrências, que podem ser matéria-prima na construção
de novos sentidos. O espaço do jogo é separado e diferente do espaço cotidiano.
Nele se renasce e se morre, o tempo é reversível e cria-se um espaço transicional
de ilusão e ensonhação, sobre o qual Freud dizia: “a criança que joga, como o
poeta, cria no cotidiano um espaço singular” (1908, p. 128). É exatamente nesse
espaço que circulará, entre os pais e a criança, um novo encontro.
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Vinheta clínica

Uma criança de seis anos entra no consultório da analista e ordena à
mãe, autoritariamente, que entre junto com ela. A terapeuta presencia esta
cena, permanece como testemunha e, ao invés de insistir que a criança entre
sozinha, convida a mãe para participar da sessão.

Começa a se desenrolar um jogo em que a criança, trazida à consulta por
tricotilomania (arrancar os cabelos), monta uma cena com a família, na qual
há um pai despótico, que maltrata os diferentes personagens. Depois de ob-
servar o jogo durante um tempo, a analista faz uma intervenção dizendo: “Não
é só o pai quem gosta de mandar nesta família”.

A criança e a mãe olham-na com estranheza e perguntam: “Não? Quem
mais  gosta?”

A terapeuta diz: “Laisa também gosta de mandar e de maltratar sua mãe
e seus cabelos”.  Faz-se um silêncio. A mãe diz, dirigindo-se à analista: “Você
sabe, Elisa, nunca tinha percebido como ela me maltrata e manda em mim. Às
vezes sinto algo que não sei como definir, talvez muita raiva, não sabia porquê;
mas agora que percebo, me dá vontade de puxar os cabelos dela”.

Ao dizer isto, surpreende-se, em um dizer que deveria ficar oculto,
recalcado. Desculpa-se, diz que não era isto o que queria dizer. Fica completa-
mente perturbada, enquanto a criança olha para ela, surpresa e desnorteada.
Esta situação de tensão agressiva entre ambas estava recalcada. Foi possível
revelar-se diante da terapeuta em transferência. Caso tivéssemos trabalhado
tal situação só com a criança, não se teria produzido o efeito desencadeado em
ambas, pela presença da mãe. Podemos destacar que a  presença da criança
convoca o infantil deste adulto.

Na sessão, a própria mãe não é a mãe da realidade, emissora da mensa-
gem originária; é uma  mãe que reemite, in situ, uma mensagem que agora
pode ser decifrada e encarada, devido à transferência da criança na mãe e de
ambas com a terapeuta. Algo novo começa a circular.

É preciso esclarecer que este era apenas um determinante, na multi-
plicidade de fatores que encapsulava o sintoma, que demorou muito para
desaparecer.

Na modalidade de trabalho que estamos propondo, não é necessário con-
vocar essa mãe novamente – na sessão da criança – porque já se abriu uma
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brecha, já se desdobrou, tanto para a criança quanto para a mãe, uma prega
requisitando espaços separados de trabalho.

Em um encontro posterior com a mãe, trabalhou-se a razão que a levou,
por tanto tempo, a não se incomodar com esta submissão à sua filha e a negar
o ódio. Para avançar na nossa compreensão, é necessário levar em conta que,
na sessão de Laisa, vemos uma clara identificação entre a criança e seu pai,
ambos despóticos. Na situação com a filha, está deslocada uma submissão ao
marido, a quem a mãe teme enfrentar. As razões últimas desta submissão
serão trabalhadas pela mãe na sua análise; caso esta não estivesse em trata-
mento, aí sim, trabalharíamos com ela, na tentativa de mostrar-lhe que, como
mãe, ela faz parte da rede sintomática, dada a relação de submissão recalcada
que mantém com o pai da menina. Um dos objetivos de tal trabalho seria
favorecer associações que conduzissem a um encontro com o inconsciente e
que possibilitassem deflagrar a demanda de análise; outro, seria possibilitar a
manifestação e a circulação de situações recalcadas, para facilitar a entrada
destas representações em novas redes associativas que visem a elaboração.
Até aqui poderíamos avançar. Nossa proposta não é analisar a mãe, mas mobi-
lizar nela e na criança aqueles conteúdos que se re-significam em cada histó-
ria individual, desde o campo do outro. O lance nomeado “roque” no jogo de
xadrez poderia servir de metáfora para esse movimento.

Embora seja difícil decidir até onde avançar e sobre o momento de parar
na intervenção com os pais, tal dificuldade não deve ser tomada como justifi-
cativa para se privar a análise da preciosa contribuição que significam esses
encontros. A meu ver, sem eles, a análise da criança teria ficado dando voltas
sobre si, sem que tal situação se escancarasse para nenhuma das duas.

Gostaria de ressaltar, então, que esta proposta nada tem a ver com a
idéia de trabalhar com os desejos dos outros originários, como relação de ex-
tensão ao inconsciente do infans, nem como lugar de origem do sintoma na
criança. O sintoma aparece como produto da metabolização, da apropriação
singular que o infans faz dos desejos inconscientes paternos, na colocação em
jogo de suas próprias instâncias psíquicas. Não estamos propondo um traba-
lho com as resistências que possam aparecer no adulto em relação à análise da
criança. Esta não é uma proposta interacionista e, tampouco, uma proposta de
terapia familiar. É durante o tratamento da criança e no tratamento da criança
que os pais podem ser convocados. Certas questões podem surgir no espaço
comum e serem trabalhadas em espaços separados da criança, na medida em
que tocam situações puramente individuais. Nossa proposta refere-se ao tra-
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balho possível com o inconsciente de cada um na sua singularidade – fundado
e fundante – na interioridade de um aparelho psíquico que tomou como pró-
prio aquilo que lhe foi oferecido como alheio.

É inimaginável pensar no tempo que um pai ou uma mãe levariam para
trabalhar, em uma análise pessoal, questões que dizem respeito ao lugar dos
filhos, de modo que isso começasse a se refletir na própria criança. A indica-
ção de terapia de casal ou família propõe que estas questões sejam trabalha-
das em um outro âmbito, que não o das transferências múltiplas, conduzido
pelo analista da criança e produzindo outros efeitos. Entendemos que a tera-
pia de casal ou de família são indicações precisas, as quais devem ser feitas e,
quando bem realizadas, dão os resultados desejados.

Tanto na instituição como no consultório, esta mudança acarreta gran-
des transformações, porque permite remover resistências que empobrecem o
conjunto, propiciando também, a cada um dos participantes, a elaboração ou
tradução de importantes passagens de suas representações fantasmáticas que
ficaram ilhadas. Em suma, integram-se, expandem-se, criam-se novos laços,
novos vínculos, novas subjetividades – em pais e filhos.

Pensamos em uma  psicanálise que não congela os processos, cuja fun-
ção não se resumiria em rever o passado, mas que seja permanentemente
geradora e criadora de novas subjetividades5.

Notas

1. Foi a leitura das obras G. Deleuze e F. Guatari que me abriu novos caminhos para pensar a

multiplicidade, as dobras, as territorializações, como formas de liberar um pensamento

que sofre a violência de uma escolha do que é certo.

2. Vale a pena rever o trabalho no qual Melanie KLEIN (1927) discute com Anna FREUD

(Psicanálise de crianças, no livro Contribuiciones al psicoanalisis). Nele, Anna Freud dis-

corre acerca da impossibilidade em se analisar crianças pequenas, pois os pais, ao serem

atuantes e tão próximos, impediram a transferência. Melanie Klein rejeita tal posição,

explicitando que os pais da realidade nunca são os pais do fantasma.

3. Tina ou cuba é um conceito utilizado por Laplanche (1990) para pensar as condições do

espaço analítico, no qual circula a transferência. Consultar La cubeta... Trascendencia de la

transferencia. Problematicas V.

4. Em relação a esta temática, vale a pena consultar o livro de M. MANONNI, A criança, sua

doença e os outros.
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AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

This paper, using some concepts of Laplanche´s thougth, brings forth matter related to the
inclusion of parents in children´s Psychoanalysis. That situation produces the repetition of
old enigmatic significants, that will have new destinations as new boundaries of
representations. Supposes that this situation remind the Unheimliche of Freud.
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Enigmatic messages; multiple transference; parents; social bounderies; playing and fantasy.
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