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Neurose infantil, neuroses da infância

Silvia Abu-Jamra Zornig

RRRRResumoesumoesumoesumoesumo

A clínica psicanalítica com crianças é confrontada com a questão da infância como um
tempo progressivo de desenvolvimento, marcado pela dependência estrutural da criança
a adultos em função de pais; e da infância como retorno do recalcado, como fator infantil
redescoberto e/ou construído na situação analítica. A partir do conceito de neurose infan-
til, este artigo pretende refletir sobre o trabalho analítico na infância, postulando uma
clínica que possa se constituir em uma prática de subjetivação.

UnitermosUnitermosUnitermosUnitermosUnitermos
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A
clínica psicanalítica com crianças nos coloca diante do paradoxo de

trabalhar com demandas que se sobrepõem, muitas delas não partindo

diretamente da criança. Pelo contrário, é muito mais freqüente sermos

procurados – como psicanalistas – por pais, escolas, pediatras, que trazem

uma queixa referente à criança, do que por ela própria. Por seu estado “infan-

til”, a criança precisa de adultos na posição de pais, que se responsabilizem

por seu tratamento, pelo pagamento de suas sessões, por sua locomoção até o

consultório, etc. Deixando de lado argumentos tão objetivos, poderíamos sim-

plesmente indicar que a criança se constitui na estrutura familiar e sua entra-

da em análise se relaciona ao lugar que ocupa no desejo e no discurso parental.

Portanto, se não escutamos a demanda trazida pelos pais e não acolhe-

mos sua transferência, a análise da criança não se torna possível. Se, por outro

lado, privilegiamos apenas a questão trazida pelos pais, corremos o risco de

reduzir o sintoma da criança à expressão já tão banalizada da “criança-sinto-

ma” dos pais. Como conciliar esta dependência estrutural aos pais – que vei-

culam uma demanda fundamentalmente narcísica em relação ao filho – e o
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processo analítico, que procuraria deixar cair a criança como significante de
uma ideologia, para se constituir em uma prática de subjetivação?

O encaminhamento desta questão se inicia tendo como referência tex-
tos freudianos, que nos indicam a relação intersubjetiva entre a criança e os
pais. Já em Projeto para uma psicologia científica, FREUD (1895) introduz a
noção de desamparo primordial, indicando como o bebê precisa de um outro,
exterior a ele para sobreviver. Ao descrever a primeira experiência de satisfa-
ção, diz que o organismo humano é incapaz de levar a cabo esta ação específi-
ca, realizando-a por meio de uma assistência externa, de um outro que o cons-
titui e o reconhece como objeto de cuidados. Ele descreve, de várias maneiras,
como a experiência de satisfação pressupõe a perda da necessidade pura (da
naturalização) – o que LACAN (1964) vai retomar para demonstrar que, desde
o início da vida, toda demanda, além de  satisfação de necessidade,  constitui-
se como demanda de amor.

Mais tarde, ao postular a teoria da sedução como etiologia dos sintomas
histéricos, Freud reconhece a importância do desejo dos pais na constituição
do sujeito, ainda que confundindo as produções fantasmáticas de suas pacien-
tes histéricas (que afirmavam ter sido seduzidas pelo pai ou substituto pater-
no na infância) com a realidade material. Mesmo abdicando de uma sedução
real que funcionaria como trauma para a criança – como indica em uma carta
a Fliess – FREUD (1897) mantém o papel fundamental do narcisismo parental,
indicando que o amor dos pais nada mais é do que um retorno e reprodução de
seu próprio narcisismo.

Neste sentido, a criança chega ao psicanalista como portadora de uma
história que lhe foi legada e à qual ela se identifica inicialmente, até como
estratégia de sobrevivência. Que estatuto dar a seu sintoma?  Seria o resulta-
do do processo de recalcamento? Seria o sintoma de sua neurose infantil como
ponto culminante da organização psíquica do sujeito? Ou seria um desloca-
mento dos conflitos familiares, resposta da criança às neuroses dos pais da
realidade?

LERUDE (1992) indica como a criança, por sua existência, testemunha a
realidade do casal parental, “a verdade da realidade”, sugerindo que os sinto-
mas infantis são uma confirmação do fracasso do ideal de seus pais – uma
maneira de não mais encarnar para seus pais esse outro imaginário. Ou seja,
uma maneira de afirmar, à sua revelia, sua própria subjetividade.
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BLEICHMAR (1994) também critica a noção de um inconsciente infantil
totalmente dependente do inconsciente parental, sugerindo que este
intersubjetivismo desfaz as possibilidades operatórias da psicanálise na infân-
cia. Para a autora, a realidade fundadora do inconsciente infantil encontra-se
em relação com o inconsciente dos pais, mas não é um simples reflexo deste.
Mesmo reconhecendo que o sintoma da criança desenrola-se nos interstícios
do discurso parental, a autora advoga a noção de um inconsciente infantil que
já se tornou “objeto do mundo” e para o qual o discurso dos pais só pode
funcionar como uma matriz simbólica de partida – que é fundamental para a
constituição da realidade psíquica da criança, mas que não esgota as significa-
ções de suas formações inconscientes.

Nesta perspectiva, a clínica psicanalítica com crianças apontaria para duas
vertentes: para a posição “infantil” de dependência e alienação estrutural da
criança frente aos seus cuidadores fundamentais; assim como para a possibili-
dade de constituição de sua neurose infantil  como resposta aos significantes
enigmáticos e obscuros que  vêm do campo do inconsciente dos pais.

O caso da fobia do pequeno Hans pode ser lido como um exemplo magis-
tral desta questão, pois aponta para estas duas dimensões: para o limite estru-
tural da infância – que faz com que algumas questões tenham que sofrer um
tempo de espera, de latência, para serem relançadas na adolescência – assim
como para o tempo da construção da neurose infantil, tendo em vista que se
pode defini-la como a forma pela qual o infantil se constitui. Dito de outro
modo, a neurose infantil corresponderia às vicissitudes edípicas do sujeito, às
tentativas da criança de construir, com sua fantasia e com as teorias sexuais
infantis, uma mediação (representação) entre ela e a mãe (fálica).

Na discussão do caso Hans, FREUD (1909) pontua que as histerias de
angústia (fobias) são, por excelência, as neuroses da infância, por aparecerem
muito cedo na vida da criança; e por seu caráter móvel, que faz com que a
angústia se fixe em uma representação substitutiva. Freud as compara às histe-
rias de conversão, por seguirem o mesmo processo, com uma diferença: a libido
liberada do material patogênico não é convertida, mas liberada sob a forma de
angústia. O objeto fóbico surge como representante simbólico de um elemento
inconsciente, permitindo ao sujeito circunscrever a angústia, transformando-a
em medo – de cavalos, por exemplo. Assim, o objeto fóbico passa a ser um
contra-investimento que impede o retorno da representação recalcada.

O estatuto do objeto fóbico é modificado a partir do remanejamento fei-
to sobre a angústia em Inibições, sintomas e ansiedade (1926), em que a an-
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gústia é colocada como um sinal para o ego deflagrar o processo de recalca-
mento e redirecionada ao complexo de castração. Neste contexto, os estádios
de desenvolvimento psicossexual, anteriores à castração podem ser lidos sob
a sua óptica como ligados por um afeto, que seria a angústia de separação
(separação da mãe no nascimento; separação do seio no desmame; separação
das fezes na analidade; culminando com a ameaça de se separar do pênis, na
fase fálica).

Como ressalta LAPLANCHE (1987), apesar de Freud insistir que a deno-
minação de complexo de castração deve ser reservada para a organização fálica
– na qual a criança se depara com a diferença dos sexos, baseando-se na cren-
ça da universalidade do pênis – todas as angústias anteriores podem ser inter-
pretadas como uma dialética entre o total e o parcial, entre a parte que é
separada ou de que se é separado. Como a castração é inevitável, o sintoma
também o é, podendo ser interpretado como uma tentativa de estruturação
psíquica. Assim, o cavalo, na fobia de Hans, aparece ligado a uma cadeia sig-
nificante, desempenhando um papel constitutivo.

Ou seja, não só Hans apresentou sintomas semelhantes a muitas crian-
ças, como pôde, ao contrário de algumas, constituir sua neurose infantil, no
sentido de dar uma interpretação aos significantes obscuros que os adultos
lhe apresentavam – como o enigma da existência, os desejos incestuosos, a
ambivalência sentida na relação com o pai.

LACAN (1995), ao fazer uma releitura do caso Hans, indica que o objeto
fóbico aparece como uma tentativa de suplência da função paterna, como uma
tentativa de barrar a mãe fálica. Na medida em que o pai de Hans não conse-
gue se colocar como agente da castração simbólica, fazendo com que suas
palavras interditem a relação incestuosa de Hans com a mãe, ele recorre ao
cavalo, não apenas como substituto do pai, mas como suplência de um pai
aterrorizador, do qual ele necessita para vivenciar seu Édipo. A angústia se
apresenta ligada não ao pai terrível, mas à deficiência do pai, que faz com que
Hans fique preso na lógica binária com a mãe. Seguindo o raciocínio lacaniano,
é preciso que Hans fabrique um substituto paterno aterrorizador (cavalo) para
que este possa cumprir sua função de terceiro, interditando o acesso da mãe a
seu produto e sinalizando à criança uma possibilidade de separação e distan-
ciamento da relação mortífera em que se encontra com a mãe.

Assim sendo, a neurose infantil pode indicar o ponto culminante do pro-
cesso de construção da realidade psíquica do sujeito – em que os sintomas
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constituem uma tentativa de interpretação e de subjetivação – podendo ser
reeditada na neurose de transferência, na qual, mediante a situação analítica,
a neurose infantil é repetida – não como um material inerte, mas como um
remanejamento fantasmático do sujeito sobre sua própria infância – permitin-
do-lhe reescrever sua história.

Voltando à questão do estatuto do sintoma da criança e da relação entre
a neurose infantil e os sintomas neuróticos na infância, poderíamos avançar
um pouco, sugerindo que o trabalho analítico com uma criança visaria possibi-
litar a instauração da neurose infantil, de uma construção e tematização, que
permitam um descolamento da fantasmática parental e uma interpretação de
seu lugar na estrutura familiar. Isto não significa recuar diante dos sintomas
da criança ou desconsiderá-los, mas sim reconhecer sua função estruturante e
fundamental.

No entanto, esta função do sintoma de garantir a subjetividade da crian-
ça, mesmo que à sua revelia (LERUDE, 1992), pode gerar uma angústia inten-
sa por deixar o sujeito momentaneamente em um lugar de suspensão, próxi-
mo à dessubjetivação. Ao não se identificar totalmente com o lugar designado
a ela pelos pais a criança tem que efetuar um trabalho em nome próprio,
passando de um lugar de alienação a uma posição de subjetivação. Esta passa-
gem pode ser feita sem a intervenção analítica, se houver um terceiro que a
sustente, ou cristalizar-se em um sintoma clínico, fixando a criança em uma
lógica binária.

Temos notícias deste recuo em nossa clínica, ao nos depararmos com a
suposta falta de implicação de algumas crianças em seu próprio sofrimento no
início da análise, colocando-se como meras depositárias das angústias e ques-
tões parentais. Isto não significa dizer que a questão da criança se restringe à
sintomática familiar, mas aponta para um limite estrutural da infância, que
faz com que a criança se constitua como sujeito em relação ao discurso parental,
ainda que podendo interpretá-lo e descolar-se dele.

Podemos recorrer à clínica para melhor ilustrar esta questão.

Sofia, 10 anos, sofre de intensa angústia de separação da mãe. Apesar
de ter várias amigas, gostar de brincar e sair, não consegue dormir na casa das
amigas, muito menos viajar sem a mãe. Como os pais são separados, todos os
finais de semana em que fica com o pai são problemáticos. Sofia chora de
saudades da mãe, tendo muita dificuldade em se separar dela. Em relação a
seus objetos pessoais, não gosta de se desfazer de nada, mantendo roupas
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velhas e brinquedos de sua primeira infância. A mãe relata que seu armário
está “abarrotado de roupas velhas, que não servem para nada” e que ela só
iria comprar roupas novas quando Sofia concordasse em dar algumas coisas
antigas.

O discurso materno manifesto é que a filha está perdendo muitas coisas
boas por não se separar dela, mas suas ações desmentem seu dito. Em uma
sessão-conjunta, Sofia se queixa de que não pode ir sozinha à aula de tênis no
clube, que se localiza na esquina de sua casa. A mãe reconhece que poderia
deixá-la ir ao clube com a amiga mais velha, que elas não têm que atravessar
a rua, mas diz que o mundo é muito perigoso, “afinal, ela é minha única filha,
tenho que cuidar dela”.

A separação dos pais, quando Sofia tinha aproximadamente 3 anos, ope-
rou um fechamento na vida da mãe, que se protege do mundo perigoso e cruel
junto à filha, procurando sinalizar a ela que não é possível perder mais nada.
Sofia responde ao sintoma materno se colocando na posição de quem não
pode se separar da mãe da primeira infância, para falar em nome próprio. Em
uma sessão de análise ela me traz seu travesseiro-boneca, denominado
“fofurinha”, que ela tem desde pequenininha e que já foi “costurado e conser-
tado pela mãe” diversas vezes, para não se desintegrar. A transicionalidade do
objeto é denegada em prol de uma utilização-fetiche, sustentada pelos con-
sertos maternos. Não há como perder o objeto, é preciso mantê-lo a todo cus-
to, mesmo ao custo do próprio sujeito. Sua questão é circunscrita em brinca-
deiras de esconde-esconde com a analista ou com objetos que pertençam a
ela. O suspense de procurar os objetos perdidos é seguido por alívio e satisfa-
ção ao encontrá-los.

Aos poucos, a rigidez de procurar sempre os mesmos objetos vai se que-
brando e os objetos são inseridos em uma série: ora objetos pertencentes a Sofia,
ora objetos pertencentes ao setting analítico.  Algumas sessões mais tarde, Sofia
anuncia que vai imitar a assinatura do pai e da mãe, dizendo saber “fazer igualzi-
nho”. Quando proponho que escreva sua própria assinatura, faz alguns ensaios,
dizendo que ainda não sabe qual assinatura vai ser a definitiva.

Sofia indica, com o esboço de uma assinatura própria, que se a assinatu-
ra ainda não é a definitiva, já ultrapassa a imitação da assinatura dos pais.
Neste contexto, podemos pensar que se os sintomas neuróticos na infância
são entrelaçados aos sintomas parentais o trabalho analítico deve se direcionar
à possibilidade da criança elaborar suas próprias questões, construindo a sua
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neurose infantil.  Ou seja, mesmo se a referência para assinar o nome próprio
tem a marca da função simbólica dos pais, é preciso abrir um espaço para que
esta assinatura possa ser criada, testada, apagada, recortada, até que tenha a
marca subjetiva da criança.
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AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

Psychoanalysis with children has been the subject of considerable debates and controversies.
The child’s structural dependency on parenting adults accounts for its ambiguous status
within the psychoanalytic discourse. This paper intends to discuss the relationship between
the concepts of “infantile neurosis” as Freud postulated and neurotic symptoms occurring
during childhood in order to analyse the child’s possibility of constructing his own history
and of being responsible for his own discourse.
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