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De maneira geral, até pouco tempo atrás, a história de vida das crianças que
viviam em instituições de acolhimento não era tomada como uma questão a ser pensada
de forma cuidadosa e crítica pelos profissionais que trabalhavam com ela. O mesmo
podia ser observado nos casos de adoção de uma criança por uma família. Em ambas as
situações, havia quase um consenso de que, se não se falasse sobre sua história, a
criança dela se esqueceria e, em conseqüência, não sofreria. Muitos outros motivos
sustentavam essa conduta tornando-a tão naturalizada, que sobre ela não se refletia.
Alguns anos antes da implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente um
importante processo teve início, no qual questões que diziam respeito aos direitos de
crianças e adolescentes foram revistas. Os avanços nas pesquisas e estudos realizados
no campo das ciências humanas - na psicologia, na história, na sociologia, no serviço
social – foram incorporados nessa discussão. A psicanálise, apresentou contribuições
que demonstravam a importância da criança ter acesso à sua história para dela ser
sujeito não sujeitado.
A partir do nosso trabalho no Grupo Acesso – Estudos, Intervenções e Pesquisa
sobre Adoção, da Clínica Psicológica do Instituto Sedes Sapientiae, observamos que
comumente, crianças e adolescentes que vivem em abrigos trazem histórias de vida
dolorosas, marcadas por rupturas bruscas e precoces nos laços primordiais. Por mais
sofridas que tenham sido essas experiências, pensamos que o sujeito tem direito de ter
acesso a elas.
Mas e o desejo de saber, em que lugar fica e qual sua relevância?
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Do ponto de vista da constituição psíquica sabemos da importância do sujeito
poder se perguntar sobre sua origem. No entanto, consideramos importante estarmos
atentos às sinalizações da criança do que ela pode ou deseja fazer com sua história, de
que maneira se relaciona com ela. Deseja falar, se calar, esquecer, fabular? Só podemos
nos relacionar de forma respeitosa e não invasiva se somos capazes de escutar a criança.
As rupturas precoces nos laços familiares deixam marcas importantes no
psiquismo dessas crianças e jovens e quando não processadas, podem se manifestar
através de sintomas, inibições, ou de alguns atos que podem passar a repetir
compulsivamente. Atitudes de retraimento social, atos de violência contra si e contra os
outros, inibição na aprendizagem, são alguns exemplos destas manifestações.. Tratamse, portanto, de situações de difícil manejo que exigem um forte respaldo da família ou
dos profissionais das instituições onde tais crianças e adolescentes estão inseridos, nas
quais torna-se imprescindível construir algum sentido para os enigmas e paradoxos que
se apresentam.
É nesse contexto que perguntas sobre a história dessas crianças e adolescentes
surgem para os pais adotivos e para os profissionais (não apenas aqueles ligados aos
abrigos, mas também os que atuam nas Varas da Infância e da Juventude) que com eles
trabalham.
Portanto, se ainda persistem em algumas situações, posturas de “nada contar”
sobre sua história às crianças e adolescentes, de um modo geral, atualmente, a história
dessas crianças e jovens tem sido considerada. No entanto, muitas vezes, são tomadas
de forma literal e, não raramente, apresentadas às crianças e adolescentes de forma crua
e sem mediações, ou ainda, sem considerar os sentidos por elas construídos.
Podemos ver, como exemplo, situações de alguns casos atendidos por
psicanalistas do Grupo Acesso. Num deles, uma paciente justifica a falta de visitas de
sua mãe à ela no abrigo, dizendo que sua mãe não vem porque ela não sabe o caminho
do abrigo. Quando ela, por vezes, pergunta ao educador: - “Porque minha mãe não vem
me ver?”, ele responde: - “Sua mãe sempre faz isso. Diz que vem, mas não vem.”
Em outro caso em que uma menina conta para seus pais adotivos que foi
estuprada. Pouco depois eles a submetem a um exame ginecológico para comprovar sua
história. Face à não comprovação do estupro, a menina é chamada de mentirosa.
Em ambas as situações a resposta dos adultos frente ao que a criança (ou o
adolescente) diz, é formulada considerando somente a objetividade dos fatos e não os
sentidos que a criança atribui aos mesmos. A resposta é enunciada como uma ‘verdade’,
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como um fato que não pode ser questionado, o que tende a fechar as possibilidades da
criança tecer sentidos próprios para a história vivida. Entendemos, portanto, que atribuir
o valor de verdade a ideias que o sujeito nem mesmo chegou a formular, implica num
ato de violência.
Como a psicanálise pode ajudar os profissionais das instituições de acolhimento,
ou mesmo das Varas da Infância e da Juventude e os pais adotivos a lidarem com a
história das crianças e adolescentes pelos quais são responsáveis? Que contribuições a
psicanálise pode oferecer sobre como cada sujeito pode ter acesso a sua história
singular? Como esse caminho é percorrido na clínica psicanalítica?
A partir destas indagações e com o intuito de refletir sobre elas, apresentamos a
seguir fragmentos do caso de Nice: uma menina de 14 anos de idade, que começou a ser
atendida por uma psicanalista do Grupo Acesso há 3 anos, quando estava com 11 anos.
Nice foi deixada por sua mãe biológica na praça do Fórum quando tinha cinco
anos de idade. Ela conta para Lourdes – sua mãe adotiva - que nesta ocasião, sua mãe
biológica havia lhe dito que voltaria mais tarde, mas isto não aconteceu . Nice foi levada
para uma unidade de acolhimento (que ela chama de orfanato) - onde morou por três
anos até ser transferida para um outro abrigo. Morou lá dos oito aos onze anos, quando
Lourdes a adotou e quando Nice começou a ser atendida na clínica do Instituto Sedes
Sapientiae.
Segundo Lourdes, o período inicial da adoção foi muito difícil. Nice alternava
entre momentos que expressava muito carinho e outros de raiva e tristeza. Quando
estava com raiva dizia querer voltar para o abrigo. Quando estava triste, lamentava a
falta do irmão, da mãe e do pai. Nesses primeiros meses Lourdes verbalizou para Nice a
possibilidade de “devolvê-la”. Ela conta que numa destas “ameaças”, Nice respondeu: “Pode me levar para o abrigo. Quando eu tiver dezessete anos vocês me buscam para eu
ser empregada”.
Começamos aqui a ter notícias da história de uma não confiabilidade no outro e
na expectativa de abandono - marca do evento traumático produzido pelas
circunstâncias em que se deu a separação de sua mãe biológica. Chama a atenção como
a mãe adotiva não consegue acolher as intensidades emocionais que se seguem à
adoção, que são carregadas de esperanças e desconfianças em relação a essa nova
ligação. Lourdes é pega de surpresa pelas marcas que o evento traumático deixou em
Nice e responde `a eles, de forma impulsiva e da pior maneira - ameaçando Nice com a
devolução - reeditando o trauma de ter sido escolhida para ser deixada.
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Em sua análise Nice diz claramente que não quer conversar sobre a sua história.
Por outro lado, se dá a conhecer por meio de suas fantasias, pelas histórias que inventa,
cria. Numa delas, a principal protagonista é uma empregada. Em outra, uma nova
personagem aparece: uma boneca que está doente e de quem Nice cuida muito bem. No
meio dessas criações, Nice verbaliza recorrentemente o medo de ser esquecida por sua
mãe adotiva.
Em um dos atendimentos a analista pergunta a Nice o motivo de seu atraso. Nice
conta que antes de ir para o Sedes ela esteve num shopping e que lá ela se perdeu de sua
mãe. Nice diz para a analista: -“Pensei que eu não fosse mais encontrá-la”.
A história subjetiva irrompe. Momento de abertura a uma história silenciada que
insiste e quer falar. A quem Nice refere aqui o seu medo de ser esquecida? À sua mãe
adotiva? À analista? À ambas? O medo de ser esquecida e não mais encontrada, indica
para além do evento traumático, um laço significativo em andamento, com a mãe
adotiva e com a analista. Uma vez que o outro adquire importância, surge o medo do
abandono e a desconfiança como repetição do trauma. Embora Nice não queira falar de
sua história ela nos conta, desta forma, sobre as marcas deixadas pelas experiências
vividas.
Miriam Debieux Rosa (2000) , em seu livro Histórias que não se contam: o nãodito e a psicanálise com crianças e adolescentes, afirma que o não-dito, o que está
silenciado, pode produzir sintoma, assim como o saber tudo, que também significa
mudez, pois é estático e paralisa. Os não-ditos não se limitam aos fatos em si, ou às
circunstâncias vividas pelo sujeito pois revelam, sobretudo, os sentidos singulares que o
sujeito atribui a esses acontecimentos. Assim, o fundamental nesta relação com o nãodito é mobilizar o sujeito a querer saber, a formular perguntas que lhe permitam ter
acesso a essa rede de sentidos, que ele vai tecendo para construir sua própria história.
Rosa (2000), enfatiza também a importância de diferenciar saber de
conhecimento: uma informação, uma história factual, se transforma em conhecimento,
quando se liga com a verdade inconsciente. Já uma simples informação, um conteúdo
quando desligado de sentido, toca a esfera do intelectual e da razão, vincula-se ao ideal
e ao invés de libertar, oprime, a não ser quando articulado com a demanda do sujeito.
O atributo da verdade é a questionabilidade. Nada garante que um futuro saber
não obrigue a abandonar uma verdade até então estabelecida, percorrendo um caminho
que supõe verificações contínuas. Ao atributo da verdade é suposto o engano, e tanto o
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conhecimento, como a realidade a ser conhecida, não são tidos como definitivos,
gerando assim curiosidade e desejo.
É fundamental portanto, respeitar não apenas o que a criança diz, mas também,
suas sinalizações do que é metabolizável para ela em relação à sua história e o que é da
ordem do intolerável e precisa ser negado, ou esquecido. Afinal,

como

construir

condições de pensabilidade para angústias impensáveis? Como possibilitar o acesso a
um passado esquecido? Como cada sujeito transforma a história factual (aquela que
pode estar escrita num prontuário, ou que é transmitida oralmente), numa história da
qual o sujeito se apropria, porque a constrói?
Em Delírios e sonhos na Gradiva de Jensen, Freud (1907), faz a primeira análise
de uma obra da literatura – Gradiva – de Jensen, um dramaturgo e romancista alemão
que viveu de 1837 a 1911. Nesta obra, o que parece ter atraído especialmente a atenção
de Freud foi o cenário em que ela se desenrola: Pompéia. Freud sentia-se
particularmente fascinado pela relação existente entre o destino histórico de Pompéia –
o soterramento e a posterior escavação - e os eventos mentais que lhe eram familiares: o
soterramento pelo recalque e a escavação pela análise.
Uma das questões que Freud trabalha nesse ensaio vai justamente ao cerne de
nossa discussão: como é possível aceder a um passado esquecido? O que Freud nos
ensina, então, inspirado nas belas palavras de Jensen, é que aquele que deseja ser
transportado a uma vida que havia sido enterrada deve permanecer entre as relíquias do
passado, para poder vê-las e ouvi-las não com os olhos, nem com os ouvidos, mas
através da imaginação. Para Freud, as fantasias que emergem frente ao contato com as
relíquias de um passado aparentemente esquecido não são um produto arbitrário da
imaginação, constituem-se num eco de lembranças infantis esquecidas. Tais lembranças
são tecidas sobre os traços de memória – as relíquias – da história vivida.
Dois meses após o início da terapia de Nice, pela primeira vez, ela trouxe
alguma referência direta sobre sua vida. Das lembranças relatadas, ressaltaram-se alguns
traços – mãe negra, pai branco, irmão cabeludo. Além desses, chamava a atenção o
modo como se referia ao “orfanato” onde teria vivido. Dizia ser assombrado, e ao assim
dizer, empregava um tom fantasmagórico, utilizando recorrentemente a expressão
“credo!” como se quisesse afugentar certas lembranças. No seu contar, a história que foi
compondo mantinha certa ambigüidade entre o vivido e o fantasiado.
Há situações em que as palavras não dão conta de expressar a densidade do
vivido. Rosa (2000), coloca que quando “parece não haver palavras, explicações que
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exprimam certas impressões intensidades, vivências que não podem ser relatadas,
[estas] precisam ser construídas com imagens, metáforas, para serem expressas. Tem-se
um não-dito que para fazer presença, joga com o dito e traz a marca da ambivalência do
desejo e da negação”.
Construindo Narrativas
Na sessão seguinte a analista levou para a sessão um grande tecido branco que
ensejou à dupla paciente-analista a dramatizar uma história que Nice construía à medida
em que encenavam: a analista era uma menina que era assustada por um fantasma. Nice
assumiu o papel do fantasma, que no passado era uma menina e que foi transformada
em fantasma quando foi enfeitiçada por uma bruxa. Como a menina que a analista
representava não conseguia escapar do fantasma, ela se propôs a ajudá-lo. Os dois,
menina e fantasma, foram juntos até o castelo onde morava a bruxa. No castelo, o
fantasma entrou em combate frontal com a bruxa e depois de muito hesitar penetrou seu
peito com uma espada e arrancou-lhe o coração, causando-lhe a morte. Com isso, o
fantasma voltou a ser menina de novo.
Numa outra sessão, Nice abriu a caixa lúdica, mexeu numas miniaturas de
plástico e dentre elas, pegou um pássaro. Disse que era um gavião, que tinha pego uma
criança.
A analista perguntou: - “Uma criança? O que o gavião vai fazer?”
Nice respondeu: - “Vai comer, uai”.
A analista continuou: -“Então vamos salvá-la! O que podemos fazer?”
Nice respondeu: - “Não, eu assisti um filme sobre a África, lá no abrigo, prá
gente aprender a não desperdiçar comida. Porque tem muita criança que passa fome.
Elas comiam comida azeda, do lixo, ficavam muito fracas e os gaviões comiam. Credo,
credo, eu não quero falar disto”.
A analista diz: - “Que horror! Uma criança não deveria ter que passar por isso.”
Nice acrescenta: - “Mas eu não comia comida azeda do lixo não, a gente pedia.
Credo, eu não quero mais falar disto não”.
A história irrompe novamente, através da imagem desta criança da África, que
passa fome, é frágil e corre risco de morte. Imagem forte que lhe causa horror e vontade
de afastamento. A presença da analista permite que Nice experimente aberturas e
fechamentos em relação a seus fantasmas inconscientes. Estes movimentos de avanço e
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recuo foram aceitos e respeitados pela analista, o que permitiu a Nice ganhar fôlego e
confiança para o contato com o horror que certas passagens de sua vida lhe causam.
Depois desta sessão Nice voltou aos jogos de regra, ao basquete e à amarelinha,
até que numa sessão propôs brincar que ela era uma professora bastante exigente e cruel
e que a analista era a aluna.
As cenas que emergem na análise de Nice podem ser sintetizadas assim: uma
criança é cuidada/ameaçada/devorada/humilhada por um adulto (empregada, fantasma,
bruxa, gavião ou professora tirânica). Cenas como estas se repetem não apenas nas
narrativas criadas por Nice, mas também, na forma como ela se relaciona com a
analista, com sua mãe adotiva, nos diversos laços que estabelece. O que causa estas
cenas? Qual é o seu motor?
Em Recordar, repetir e elaborar (1914), Freud diz que o processo de recordar
pode ser bastante complexo. Algumas vezes o paciente consegue lembrar claramente de
uma experiência anterior que parece não se confundir com a atual; ou seja, tal
experiência encontra-se no lugar de um passado. Em outras ocasiões, o paciente chega a
suas lembranças através de fantasias que estão sempre retornando a sua mente. Contudo,
as situações mais desafiadoras para o analista, são aquelas em que o paciente tem
poucas recordações, mas repete sem saber, através de suas atuações, o que para ele está
esquecido. Freud designa como transferência este processo através do qual o paciente
repete e atua suas inibições, seus sintomas e seus traços de caráter não apenas com o
analista, mas em todas as atividades e relações que ocupam sua vida. O paciente
submete-se aqui a uma compulsão à repetição que substitui o impulso de recordar.
Como diz Gueller em Vestígios do tempo (2005:83-84): “as repetições na
transferência seriam justamente um modo de presença particular. Elas são a memória do
imemorial, daquilo que pertence a estratos mais profundos, do que não tem
possibilidade de tradução em representações de palavra. Repete-se na transferência o
que não pode ser lembrado”.
Retomando a análise de Nice houve uma sessão em que, em função de uma
reorganização da clínica do Sedes, Nice e a analista foram surpreendidas pela
impossibilidade de usar a sala onde vinha acontecendo a análise. Foi marcante a reação
de Nice: por dois anos lamentou este acontecimento, recusando-se a aceitar a nova sala.
Nessas ocasiões a analista e Nice conversaram sobre as arbitrariedades, a violência, a
saudade, a decepção e, por fim, sobre como tudo isso a impedia de aproveitar o que se
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apresentava. A analista procurou associar este movimento à história de Nice, mas
naquela ocasião tal interpretação não fez sentido para ela
Em outra situação Nice escreve um aviso em sua caixa lúdica: “Essa caixa é da
Nice. É só minha. Não é para ninguém mexer. Vocês entenderam?”. Esse foi um
momento importante da transferência em que Nice faz uma apropriação da sua caixa, de
que existem coisas sobre as quais ela tem poder de decisão: quem pode ou não tocar, no
que é seu, quem ela autoriza, aceita, tolera. Esse movimento é novo efeito da posição de
não invasão que a analista sustentou com ela, suportando ser recusada e, como diz
Winnicott,, sobrevivendo - o que às vezes é o máximo e o melhor que podemos fazer.
No entanto, suscitou as seguintes questões: Como respeitar o direito da criança de
construir a sua história, respeitando suas possibilidades de metabolização e assimilação?
E, ao mesmo tempo, como ajudá-la a acessar essa história, a fim de que ela pare de
repeti-la em suas atuações?
Freud (1914) considera que o principal instrumento para barrar a compulsão do
paciente à repetição e transformá-la num impulso para recordar, reside no manejo da
transferência. A transferência cria uma região intermediária entre a doença e a vida real,
entre o passado e o presente. Manejar a transferência implica em sustentar a passagem
do tempo. Assim, algumas vezes trata-se de esperar até que as coisas sigam seu curso, o
que não pode ser evitado nem apressado, até que o paciente possa tomar contato com
suas atuações.
Foram muitas as sessões em que Nice, de forma direta, rejeitava o que lhe era
oferecido pela analista, como exemplo, uma nova proposta para uma brincadeira.
Muitas vezes, os jogos que sugeria colocavam em risco a analista: em um deles a
analista deveria passar em frente ao balanço, enquanto Nice se balançava. Em outras,
fazia um ataque direto à analista, como quando por exemplo, nos jogos de queimada,
burlava o combinado e queimava a analista, acertando-a com a bola da cintura para
cima.
Também houve situações em que foi possível perceber a dificuldade de Nice em
manter seu investimento em uma atividade prazerosa. Numa sessão Nice colou um
pedaço grande de papel no chão, fez um mistura de tintas num copo, cortou pedaços de
retalhos, passava-os na mistura de tintas e colocava-os sobre o papel. Ela se mostrava
muito feliz com o que fazia, parecia estar entregue àquela atividade que lhe
proporcionava muito prazer. Estava também produzindo algo muito bonito. De um
momento para outro, a expressão de seu rosto mudou. Ficou agitada, querendo terminar
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logo o trabalho. Visivelmente, o que num segundo antes parecia lhe dar prazer, passava
a ser um incômodo, uma tarefa a qual deveria executar o quanto antes. Ela jogou a
mistura de tintas que havia feito no copo sobre os retalhos. O que antes tinha nuances de
cores passou a ter um colorido homogêneo e monótono. Por fim arrancou os retalhos e
todo o papel ficou de uma só cor. Não quis guardar o material, embora o fizesse em
algum grau, como um dever.
Possíveis encenações na transferência dos desinvestimentos no outro e em si
mesma, que são fantasmas ou assombrações em sua vida. Atuações agressivas sondando
a analista de até onde ela pode suportar seus ataques sem querer se desfazer dela,
indicando-nos que, às vezes ela mesma Nice, se encarrega de “estragar” o que
caminhava bem: o prazer na presença da analista.
Meses depois ela conta quase no final de uma sessão, que havia sido batizada no
último domingo. Falou sobre os padrinhos, sobre a maionese que a mãe fez a seu pedido
e sobre o pai. A analista perguntou: - “Que pai?”. Nice respondeu: - “Meu pai, o
namorado da minha mãe”. Nessa sessão falou também de seu cantor preferido, Luan
Santana. Na sessão seguinte a analista contou para Nice que estava levando um toca CD
e um CD do Luan Santana. Para ligar o aparelho de som houve necessidade de mudar de
sala. Foram, então, encaminhadas para a sala em que se realizaram os atendimentos
iniciais.
Nice ficou exultante com este retorno. Escutaram o CD de Luan Santana. Nice
procurou sua música preferida, cujo título é: “Amar não é pecado”. Quando a música
terminou, ela não queria mais ouvir o CD e disse: -“Eu só gosto desta”. Então, a analista
interrogou: - “Só de uma música?” Ela respondeu: - “É que eu só gosto do que eu
conheço”. A analista falou: - “Mas você não nasceu conhecendo essa música. Vamos
ouvir juntas outras?” Passaram o restante da sessão ouvindo Luan Santana, fazendo
comentários sobre as diversas músicas: uma é boa para dançar, outra é chata, a Ivete
Sangalo está cantando outra...
Em sua análise e no laço que vem firmando com sua família adotiva Nice vai se
apropriando de sua história, para recriá-la. Não se trata mais de repetir uma única
música que conhece, trata-se de se permitir amar muitas vezes e de modos diferentes,
porque “amar não é pecado” e pode deixar de ser tão ameaçador como fora outrora. Na
companhia da analista e de outros sujeitos a quem se vincula, arrisca-se a se aproximar
do desconhecido, experimentando novos ritmos e melodias.

9

No entanto, nas sessões seguintes, Nice recua a momentos anteriores da análise,
retomando ataques à analista e às relações com a mãe adotiva, de forma ainda mais
dramática: Nice não frequentava mais a escola, a análise, não cuidava do próprio corpo,
nem de suas relações. Quando saía de casa, não dizia aonde ia. De novo, quanto mais os
laços com a mãe adotiva e com a analista se fortaleciam, mais o medo do abandono
retornava e ataques mais intensos surgiam.
Isso exigiu intervenções da analista para que Nice viesse às sessões. Quando
finalmente isso ocorreu, a analista lhe disse: - “Você sumiu, tive que insistir com sua
mãe para trazê-la, liguei para você, me senti completamente esquecida. Acho que foi
exatamente assim que você se sentiu quando sua mãe lhe deixou no Fórum e não mais
voltou para buscá-la, como havia prometido”.
Nice chorou muito e disse que ainda sonhava em achar sua mãe e seu irmão.
Falava do irmão de 3 anos como se o tempo não tivesse passado, como se ainda
estivesse congelada naquela cena traumática.
Vimos ao longo do relato desse caso clínico , como

de acordo com a

psicanálise, a história da criança e do adolescente com a qual trabalhamos, é menos a
história factual e mais o fruto do significado atribuído pelo sujeito às experiências
vividas. Vimos como o trabalho analítico foi propiciando a Nice ter acesso à sua
história e a partir daí ressigificar o vivido pelos sentidos construídos por ela e pela
analista, na relação transferencial no contexto da análise.
Embora tenhamos apresentado neste texto um caso clínico com seus manejos
específicos, apostamos que muitas dessas reflexões podem iluminar outras práticas em
âmbitos para além do clínico.
Esperamos assim, contribuir com aqueles que se relacionam direta e
indiretamente com crianças e adolescentes, de forma a relativizarem o valor atribuído à
história factual, à história dos prontuários. Apostamos na condição de todos os
envolvidos se posicionarem, valorizando as experiências compartilhadas que cada um
deles vive com cada criança e adolescente, bem como as transferências que se dão entre
eles.
Achamos essencial poder ouvir e valorizar as versões e às vezes as ficções que a
criança e o adolescente fazem de sua história e acolher essas narrativas, como autênticos
caminhos de acesso à subjetividade, que incluem defesas frente a dor e algumas
negações, mas sobretudo, que consistem em aberturas para possibilidades de elaboração
e metabolização das rupturas e separações vividas.
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