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Entrevista com Silvia Bleichmar 1
Jacirema C. Ferreira

Carmem Molloy

A
entrevista com Silvia Bleichmar foi realizada em 18 de março de 2001.

Para contextualizar os leitores não familiarizados com sua obra, apre-

 sentamos uma síntese de seu percurso acadêmico e teórico.

Silvia fez sua carreira em Psicologia na Universidade de Buenos Aires e

lá mesmo deu continuidade à sua formação, na época dos grandes movimen-

tos políticos, inclusive dentro da Psicanálise.

Nos anos setenta, Lacan chega à Argentina, juntamente com Althusser,

influenciando significativamente seu pensamento. Na época, Bleichmar dedi-

cava-se ao estudo sistemático e minucioso da obra de Freud e, paralelamente,

começou a estudar Lacan. Um momento marcante desse estudo foi o texto do

Colóquio de Bonneval – o debate e a ruptura entre Lacan e Laplanche, que
ocorreu nesse momento. Este debate aproximou-a do eixo que contém a pers-
pectiva na qual, posteriormente, conceituou a repressão originária como
fundante.

À época, entretanto, era muito jovem e sentia-se angustiada pela dificul-
dade em estabelecer uma prática clínica com crianças, sem os parâmetros teóri-
cos necessários. Além disso, havia a herança kleiniana, a qual hesitava em aban-
donar, por reconhecer seu papel representativo na psicanálise com crianças;
embora não pudesse continuar sustentando a idéia da interpretação como apli-
cação de um código – um modo muito irracional de apreciação dos fenômenos,
segundo seu ponto de vista. Afinal, perguntava-se: o que determinava, na leitu-
ra de um jogo, que eu fornecesse uma interpretação e não outra?

Ademais, não compartilhava a idéia que o inconsciente existisse desde
as origens, como se fosse uma delegação do biológico no psíquico. A partir de
Lacan, encontrava-se totalmente desarmada na psicanálise com crianças. Isto
porque o pressuposto de que a psicanálise só transcorre no campo da lingua-
gem, tornava impossível o trabalho com crianças.
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A obra de Maud Manonni, ainda que muito importante, não fornecia
definições de como realizar a análise de uma criança, uma vez que a causali-
dade era exterior, ou seja, a causa estava sempre no outro, na mãe. A possibi-
lidade de ordenar seus pensamentos é iniciada com o trabalho acerca da hipó-
tese do recalque originário. Debruçou-se em um estudo amplo em Lingüística
e Epistemologia, motivada pela necessidade de estabelecer uma refundação
do campo da análise e uma redefinição dos parâmetros da prática.

Neste momento, foi surpreendida pelo golpe de Estado em 1976, exilan-
do-se no México. A despeito do isolamento, a saída da Argentina possibilitou
uma ampliação em seu pensamento, abrindo-se um panorama insuspeitado
de questões. Em seu país de origem era muito difícil pensar além do instituí-
do, em função da tradição militar bastante arraigada.

Com o auxílio de conhecidos, abriu-se a perspectiva de um doutorado na
Universidade de Paris VII, orientado por Laplanche. Silvia já havia começado,
no México, a tese sobre as origens do sujeito psíquico, cujo nome em definiti-
vo foi Reflexões sobre a constituição do sujeito psíquico à luz da psicanálise de
crianças – e logo parte dela se transformou no livro sobre as “origens do sujei-
to psíquico”. Os examinadores de sua tese foram Fédida, Laplanche e  Jean
Luis Lang. Ela recorda, com emoção, o momento de sua defesa. No ano de
1983, a Argentina acabava de voltar à democracia e, quando vieram dar a
nota de qualificação, Fédida – que era o presidente da banca, foi extraordiná-
rio – saudou-a pela nova fase de democracia que se iniciava na Argentina.
Tinha havido, previamente, um debate muito interessante com Laplanche e
que prossegue até hoje: ele disse que o trabalho continha simultaneamente
duas ou três idéias fortes sobre a “constituição do sujeito infantil” e vários
modelos. Uma delas é a passagem do “eu-prazer” ao “eu-princípio-de-realida-
de”, que toma o modelo de ligações ou modelo dos tempos do Édipo. Nesse
momento, ele perguntou: “Já não estava na hora de você abandonar o modelo
dos tempos do Édipo de Lacan?”. E ela disse: “Eu não vou abandonar nada que
eu não saiba por que abandonar,  sem ter com o quê substituir”.

Neste instante, Laplanche fez um gesto, como dizendo: touché!  Dois
dias depois, despedindo-se dela, abraçou-a e disse: “Não está na hora de você
abandonar os tempos do Édipo?”.

Não sentiu necessidade de contestá-lo, pois uma das coisas que a ajudou
muito em Paris foi a condição de estrangeiridade. Ela acredita ser mais fácil
debater as idéias e sustentar-se nos princípios quando não se espera nada,
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nem se depende de nada – salvo o que nos liga, do ponto de vista da transfe-
rência e dos afetos. Isto permite muita liberdade, com a qual: “a tópica de
minha vida – que transcorre entre Argentina, México e França – me dava uma
certa liberdade, porque não me produzia uma ‘claustrofobia’, um ‘fechamen-
to’ nos relacionamentos imediatos”. No ano de 83, entra um novo governo na
Argentina e em 86 Silvia retorna à sua pátria.

Referindo-se às influências recebidas, qualifica Laplanche como seu
mestre. Dentre os pós-freudianos destaca: Bion, Castoriadis, Piera Aulagnier,
Leclaire, Octave e Maude Manonni. Dedica-se ainda à leitura dos  clássicos da
psicanálise: Fenichel, Abraham, até Groddeck, por muitas razões: primeiro
porque a encanta esta etapa quase de descoberta e de uma certa ingenuidade
em alguns (embora em outros, nem tanto). Ademais, por ter a impressão de
que uma das grandes perversões na história da psicanálise é aquela questão
do auto-engendramento, a idéia que cada geração tem de que precisa come-
çar tudo de novo. Por exemplo, as polêmicas que estão nas minutas de Viena,
hoje voltam a ser discutidas como se fossem novas.

Silvia acredita na existência de dois grandes momentos no desenvolvi-
mento de seu pensamento: em primeiro lugar, a idéia de que a repressão ori-
ginária é fundante do psiquismo e permite definir o momento no qual se pode
começar a implementar o método psicanalítico. E, paralelamente a isto, a ne-
cessidade de verificar de que maneira se conservam certas premissas da aná-
lise, ainda quando o método não possa ser aplicado em sua totalidade. Esta
concepção foi estendida ao trabalho com adultos, sobretudo nos momentos de
fracasso da repressão originária e, nas patologias graves, nos momentos em
que se chega a núcleos des-simbolizados do psiquismo.

Em segundo, a idéia concebida há pouco tempo, como um
aprofundamento da anterior, no sentido de levar às últimas conseqüências a
des-intencionalização do inconsciente – de um inconsciente como materialidade
psíquica, de um pensamento sem sujeito, o qual produz uma variação muito
importante nos modos de intervenção na prática.

Silvia crê que esta concepção abra grandes possibilidades para trabalhar
sobre os aspectos mais des-subjetivizados do psiquismo – em especial na
compulsão e em tudo que está relacionado com os modos em que falta a
regulação do sujeito nas ações e que podem levar à destruição. Na psicanálise
de crianças, pode ter como conseqüência toda a perspectiva de análise dos
fracassos da simbolização e da inteligência – fundamentalmente no que se
refere ao fracasso da inteligência.
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Damos, agora, palavra a Silvia Bleichmar.

P Com relação aos estudos sobre esquizofrenia, enquanto você traba-
lhava em sua tese – e toda a preocupação com a questão do “recalque originá-
rio” – a sua clínica, na qual se embasava esta pesquisa teórica, incluía casos de
autismo, psicose infantil, etc.?

S Sim, uma das coisas que eu tenho colocado em meus livros é que não
são exemplificações: minhas teses não exemplificam o que eu penso; são casos
nos quais os problemas que me foram colocados, me fizeram reformular pro-
blemas teóricos. Em outras palavras, é incorreto dizer que a teoria surge da
prática; de fato, a clínica é o lugar onde se colocam os limites da teoria que nós
temos. Com isso, quero dizer que, quando Freud se encontra com a teoria do
“encanador” em Hans, este traz um problema a Freud, que precisa resolvê-lo
com uma reformulação da teoria, incluindo a questão cloacal. Isto ocorre de
tal maneira, que os casos clínicos marcam os limites da teoria com a qual
trabalhamos e nos obrigam a reformulações.

Os casos com os quais trabalho me conduziram a reformulações em di-
versos aspectos de minha teoria. E foi assim que eu cheguei a trabalhar aspec-
tos das defesas precoces – sobretudo no livro A fundação do inconsciente, no
qual os casos de psicose ou certas correntes psicóticas da vida psíquica, me
levaram a redefinir questões acerca do modo de funcionamento da tópica – de
maneira que psicose infantil e autismo são dois tipos de patologias específicas
dos pacientes com os quais eu mais tenho trabalhado. Minha prática iniciou
em hospital, quando comecei a trabalhar: meus dois primeiros casos foram de
psicose infantil. Um de psicose e outro de autismo. E eu sempre tenho alguma
criança grave em consultório – nunca várias, em virtude do compromisso psí-
quico que me exigem tais  pacientes. Também me consultam muito para casos
de difícil definição; porém, a questão da psicose e do autismo é problemática.
Faz muitos anos que eu tenho me colocado principalmente a questão do autismo
– é um eixo ao redor do qual giram as polêmicas atuais mais importantes –
embora seu índice de incidência seja mínimo.

A discussão sobre o autismo é a discussão sobre causalidade psíquica.
Isto quer dizer que a idéia de que o autismo é um quadro “puramente biológi-
co” é uma polêmica na qual se investe muitíssimo dinheiro por parte dos labo-
ratórios, porque se está discutindo a causalidade psíquica. Até entre nós, a
polêmica é muito grande: hoje seria impossível colocar o autismo nos termos
em que o colocou Bettelheim (que eu li muitíssimo nos primeiros anos de
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minha formação e que hoje volto a ler, porque me comovem suas descrições
de casos, seu compromisso com os pacientes, etc.): como uma defesa extrema
frente ao desejo de aniquilamento dos pais – senão que o adulto mesmo está
prisioneiro de uma depressão, como diz F. Tustin, no caso das mães.

De todo modo, é indubitável que, à hipótese puramente psicogenética
do autismo, o que lhe tem feito obstáculo – como pura determinação – é o fato
de que existem crianças que, embora vivendo a mesma situação, não tenham
desenvolvido um autismo – o que nos faz indagar: por que não? Experiências
lamentáveis  como as das creches de Ceaucescu, na Romênia, mostram que se
pode “autistizar” 100 ou 200 crianças, quando não lhes é oferecida a mínima
estimulação relacionada com a constituição da humanização, em termos da
produção libidinal. Acompanhando as investigações neurobiológicas com o
autismo,  relacionadas à hipótese de haver um certo tipo de determinação,
penso que poderiam conduzir à concepção de que um certo tipo de maternagem
em déficit  ocasionaria o autismo.

Eu deixaria aberta esta questão, tal como deixamos aberta a possibilida-
de da disposição de órgão, ou da facilitação de órgão, em certas patologias
psicossomáticas. Não como determinação, senão como substrato sobre o qual
pode produzir-se. De todo modo, ao contrário, o que nunca deixei de encon-
trar é uma certa falha no modelo de estabelecimento de funcionamento psí-
quico, no caso de autismos. Mas, segundo um neurologista argentino muito
importante – com quem eu tenho um vínculo pessoal muito bom, mas muitas
discrepâncias teóricas – ele diz: “eu não encontro nada nos pais dos autistas
que me faça pensar que foi o vínculo dos pais que o produziu”. E eu digo:
“você não está procurando o que eu busco. Você está buscando pessoas más
ou  abandonadoras; e eu estou buscando um déficit de um tipo de intervenção
de uma função relacionada com algo que eles mesmos desconhecem”. E a
respeito das psicoses infantis, eu creio que há uma questão central também,
tentando definir a presença da psicose infantil ou da potencialidade psicótica,
como a chama P. Aulagnier – a terminologia não importa nisso, o que importa
é a possibilidade ou o que Diatkine e seu grupo chamou de pré-psicose. Algo
que, a meu ver, está no centro da questão das psicoses infantis são as falhas
na produção da inteligência. Estas marcam o que se chama de “retardamento”
ou “transtornos do desenvolvimento” e que, em sua maioria, são formas de
déficit da produção simbólica, ou formas da produção simbólica paralela, que
não conduzem a uma organização da tópica que permite a produção simbólica
em sua forma mais apurada.
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O que quero dizer é que, por exemplo, grande parte da regulação do que
é chamado “transtornos do desenvolvimento” ou “perturbações na evolução
da linguagem”, são transtornos na constituição do sujeito psíquico (constitui-
ção do ego, da personalidade psíquica, da temporalidade) – que estão relacio-
nados com a exteriorização e estrutura do ego no interior da tópica, com a
capacidade relacional.

Grande parte do que é chamado “transtorno de desenvolvimento”, são
formas perturbadas da constituição da tópica, muitas das quais acabam to-
mando a forma de psicose. É uma enorme faixa de crianças com aparente
retardo, com problemas de desenvolvimento – como é chamado hoje – ou,
inclusive, com os famosos transtornos de desatenção com hiperatividade (o
famoso ADD), que são falhas na organização da tópica e na estrutura de liga-
ção, que permitem a constituição da atenção e que, em última instância, é a
forma pela qual o ego se permite inibir e escolher, dentro do conjunto de
estímulos que recebe, acarretando evoluções posteriores muito mais graves
do que as previstas.

Esta situação acarreta que estas crianças sejam medicadas aos 7 anos
pela hiperatividade e aos 22 por bipolaridade – o que chamam de bipolar, ou
formas de psicose mais graves – o que acaba produzindo uma hipótese falsa
de que a hiperatividade é uma precursora da bipolaridade, e não que ambas
estão determinadas por uma falha na constituição da tópica.

Acredito que o problema atual é uma questão de como definimos, den-
tro de nossos parâmetros, a compreensão destes quadros, uma vez que uma
parte importante dos psicanalistas aderiram à neurociência, para a  própria
classificação, na qual já está implicada a teoria com a qual se está trabalhando.
O que fazer com a hiperatividade, por exemplo? Com a hiperatividade é ne-
cessário primeiro definir de que estrutura se trata – e há várias estruturas
presentes, não é sempre a mesma. Ou, por exemplo, já em outro plano, quan-
do nós, analistas, acabamos falando de “transtornos da alimentação”.  E eu
digo que seria como se, na época de Freud, as histéricas tivessem sido chama-
das de portadoras de “transtornos do andar ou da visão”.

Acredito que estas sejam questões muito importantes, as quais temos
que enfrentar claramente, mantendo a atenção em questões que vão sendo
descobertas e que são interessantíssimas – no campo da Biologia e áreas espe-
cíficas de determinações epistêmicas – defendendo, em nosso campo de com-
preensão dos fenômenos, acredito eu, a idéia da psicogênese e, particular-
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mente, da determinação libidinal da patologia mental. Esta seria, para mim, a
proposta central hoje a ser resgatada na Psicanálise.

Assim, nos anos 60, Lacan se deparou com a “psicologização”; hoje este
não é nosso problema – e também não temos que nos confundir com quem
temos que discutir.

P Quando você se referiu à psicogenêse, foi introduzido o novo concei-
to de “neogênese”.  Este conceito se vincula, de alguma forma, ao conceito de
constituição do psiquismo infantil, do qual você falava em seus primeiros tra-
balhos?

S O conceito de neogênese – na minha opinião, ou do jeito que eu te-
nho trabalhado – é um conceito que está diretamente relacionado com a cons-
tituição do psiquismo. Isto tem sido central para mim: a idéia de que, quando
trabalhamos com uma criança, não trabalhamos encontrando o recalcado (que
produzirá a transformação da neurose), mas trabalhamos produzindo – atra-
vés de intervenções – um modo de rearticulação do psiquismo. Neste sentido,
é interessante porque, eu diria que tomo a idéia de normalização do Édipo,
que foi usada pelos lacanianos em uma época – porém trabalho com o conceito
de historicização, de historicidade psíquica.

O psiquismo se produz não somente porque há uma estrutura que o
determina, senão porque esta estrutura opera em tempos reais. O analista
intervém em tempo real da constituição psíquica e, então, produz transforma-
ções na estrutura que não é apenas análise, mas naquilo que eu denomino de
intervenções analíticas: intervenções em pontos de bifurcação – como dizia a
Teoria dos Sistemas em Equilíbrio3.

Por outro lado, o conceito de neogênese alude a que nenhuma análise
realiza a proposta originária da psicanálise de apenas trabalhar com o reprimi-
do; senão que toda análise é uma transformação das relações existentes entre
os sistemas e possibilita a neogênese em vários pontos.

Laplanche, por exemplo, falava da possibilidade da neogênese em nível
pulsional – a saber, que nem toda sexualidade é determinada pelo infantil,
embora suas bases o sejam. Vou dar um exemplo muito simples: todos sabe-
mos que os quadros de “anorgasmia” feminina, de frigidez feminina, não são
apenas produtos da repressão, como também do fato de que, pela repressão,
não foi constituída uma zona erógena capaz de produzir o gozo vaginal. O
extraordinário da análise é que, transformando os sistemas representacionais,
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permite-se o acesso a um tipo de vínculo sexual – da histérica ou de qualquer
mulher com esta dificuldade – que acaba por instalar uma zona erógena vagi-
nal, que não tinha sido constituída previamente. Porque, se há algo de interes-
sante em tudo isso, é que a sexualidade vaginal feminina é uma aquisição
tardia – inclusive posterior às relações amorosas – na medida em que a sexua-
lidade feminina é, em princípio, clitoridiana e, posteriormente, vaginal. Por-
tanto,  não se constitui em zona erógena senão a partir do encontro com o
objeto que permita o gozo. Digo isto porque é incrível que tenhamos passado
tanto tempo pensando que este gozo era reprimido quando, em realidade, não
havia encontrado um estatuto fixado no interior da tópica e, por isso, podia
circular desde o pólo motriz. Algo que denominei “o arcaico” em meu livro La
fundación de lo inconciente.

Este é um ponto de vista para lhes dar a idéia de como, em qualquer
análise, podem ser produzidos processos de neogênese parciais. Mas também
penso que, nas patologias graves, iniciadas no momento oportuno, há proces-
sos de neogênese. Quero dizer que, quando trabalhamos com um paciente
esquizofrênico, em certo momento de sua vida pode-se recompor algumas
formas de funcionamento psíquico. Ainda que isto não implique que se adqui-
ra uma normalidade, produzem-se transformações no funcionamento psíqui-
co, que possibilitam um equilíbrio (ainda que instável), indicativas de um pro-
cesso de neogênese. E o trabalho com a psicose infantil tende a isto: a produzir
processos de neogênese – ou seja, que a genêse tenha um caráter que permita
ordenar de uma maneira  distinta, ou articular processos psíquicos distintos.

Também é verdade que o  processo de neogênese é produto espontâneo
na vida dos seres humanos –  produto de traumatismos graves, que marcam
nas experiências-limite.

Retomando a teoria dos sistemas afastados do equilíbrio – com seu pos-
tulado de que todo sistema afastado do equilíbrio tende a se recompor espon-
taneamente em um outro equilíbrio – as experiências-limite mostram que há
processos de neogênese que, depois de processos de desestabilização, articu-
lam a tópica sob novas regras – um sujeito que passou por uma experiência-
limite não quer dizer que vá ficar psicótico para sempre. Então, o que a análise
faz é conduzir o processo de neogênese em certa direção.

Porém, na vida há constantes alterações da gênese prévia e das articula-
ções da neogênese. Por isso, temos que manter uma relação complexa entre o
determinismo e o acaso. Temos que levar em conta que o determinismo é a
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conservação de sistemas de relação – ele não é destino. A diferença entre deter-
minismo e destino é que todo o conceito de neogênese está embasado nestas
idéias – em uma ruptura do determinismo ao acaso, em uma recomposição.

P Uma curiosidade: quem sustenta, ainda hoje em dia, a questão do
determinismo psíquico?

S Grande parte dos psicanalistas ainda a sustentam. O estruturalismo
ainda mantém a imutabilidade da estrutura, embora haja atualmente um movi-
mento entre os colegas lacanianos para sair da determinação estrutural. Em
França, ainda se pensa em termos de determinação estrutural básica – e é ver-
dade que há uma determinação, a questão é se esta determinação é última, não-
transformável. A mesma coisa ocorre no que diz respeito ao conceito de pulsão
de morte no kleinianismo: a idéia de que um ser humano tem ou é determinado
a partir de certos sedimentos instintuais, que o constituíram para seguir um
certo percurso. Todavia, está em Freud o conceito de neurose de destino, que
pode ser pensado de duas maneiras distintas, dentro do mesmo texto.

Por um lado, como a teoria de que nós, os seres humanos, nascemos do
acaso, relacionada à onipotência e, por outra parte, a teoria de que tudo que é
da ordem do acaso é produzida por nossa neurose. Retornamos sempre ao
mesmo tema. A compulsão à repetição, pensada como a impossibilidade de
sair de um certo ponto. Parece-me que esta se mantém ainda como uma idéia
forte em psicanálise; ainda mais a forma como são concebidas algumas doen-
ças somáticas. O câncer, por exemplo, tem muitos analistas que ainda pensam
que o paciente produz o câncer por fantasias e que, analisando-se, pode se
curar. O que, por um lado, indica uma enorme onipotência e, por outro,
“melancoliza” espantosamente. Porque a pergunta seguinte é: o que eu fiz
para ter um câncer? O que eu não analisei – como dizia uma mulher em estado
terminal ao seu analista: “o que não analisamos?”. Ou seja, existe esta forte
tendência, que ainda permanece na Psicanálise.

A inversa também é problemática: a idéia de que não existe a determi-
nação, que tudo existe in situ. É uma herança da Teoria dos Sistemas em
Psicanálise e que é muito presente na “Familiologia Psicanalítica”4.

Acho que estamos frente a problemas interessantíssimos na Psicanálise:
a redefinição de campo. Inclusive, costumo afirmar sempre que, quando al-
guém trabalha interdisciplinarmente, esta pessoa o faz a partir dos limites de
seu próprio campo. Sendo necessário definir o que se sabe e o que não se sabe
e, não necessariamente, isto significa dizer que o ignorado será resolvido pelo
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outro campo. Sempre brinco e digo que esta questão da interdisciplinaridade
parece o Mercosul – o que juntamos são as nossas misérias, o pouquinho que
cada um tem. Mas, de fato, eu creio que, para trocar, é preciso primeiro enri-
quecer internamente.

P Quais são as conseqüências clínicas, para o campo da psicanálise in-
fantil, de tudo que você vem teorizando?

S Eu acho que é ao contrário: eu começo a trabalhar com a psicanálise
infantil e vou estendendo algumas considerações sobre a análise de adultos –
como ocorre sempre com os casos-limítrofes. Em todos os campos de frontei-
ra, todos os campos-limite têm tido que reformular suas hipóteses centrais na
Psicanálise. As grandes transformações na Psicanálise surgem da análise das
crianças ou das psicoses. Daí que meu campo de investigação fundamental é o
campo da análise de crianças e, aí, eu penso e “curto” muito da prática.

Uma vez tive um lapso muito curioso – eu ia dizer que o meu consultório
precisava de “sangue jovem”, me referindo às crianças, das quais eu gosto
muito e, no lugar, falei: “meu coração precisa de sangue novo”. Foi um lapso
incrível: as crianças, para mim, são um campo central de descobrimento e de
prazer também no trabalho.  É muito prazeroso trabalhar com crianças – a tal
ponto que, faz pouco tempo, a mãe de uma menina que terminara a análise,
me indagou se, em alguns anos, ela precisasse de análise novamente, se eu a
atenderia e eu disse: “não, nesse momento não, pois ela precisará de um ana-
lista  adulto”. E ambas demos risada do que eu acabava de dizer.

Então, fundamentalmente, minha preocupação no campo das crianças
começa por definir a relação objeto-método. Quando uma criança é passível
de ser analisada? Não é que o método se aplique a qualquer objeto, existe uma
relação intrínseca objeto-método, que define quando é possível começar a
análise de uma criança.

Segunda questão: se eu não posso dar início a uma análise de uma crian-
ça, o que pode ser feito?  Eu não sou partidária da solução fácil de trabalhar
com os pais, ou com a família, o que eu preciso definir é o núcleo patogênico.
Em que ponto está se produzindo uma articulação que vai definir, ou que vai
produzir a patologia, ou os transtornos maiores da constituição do psiquismo.
É aí que trabalharei a relação entre a constituição da tópica e suas condições
iniciais nas figuras de origem. Eu não gosto de falar de família – prefiro falar
em estrutura edípica ou em modalidades de constituição em relação às condi-
ções iniciais, dentro da assimetria adulto-criança, no caso de uma criança de-
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terminada. De tal forma, que é aí que, para mim, vai se definindo a estratégia.
Acredito que o campo da análise de crianças é um campo que está em cons-
tante risco – um tanto pela “familiologia”, que acaba por deslocar o incons-
ciente infantil para o inconsciente parental; ou pela tendência de trabalhar
com os pais exclusivamente.
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