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Comentário sobre

“O uso de desenhos de crianças na exploração do campo 
analítico dual<–>grupal em análise de crianças” de Elena 

Molinari 

Regina Elisabeth Lordello Coimbra1

Espero que minhas observações sobre este trabalho clínico consigam dar 
conta da tarefa de não apresentar ideias saturadas e também comunicar a vi-
vacidade que nele contém, e assim estimular o leitor a se interessar pela obra 
original. Especialmente neste caso, por tratar-se de um trabalho sobre o aten-
dimento psicanalítico de crianças, o qual expõe interessantes reflexões sobre o 
lugar da sintomatologia apresentada pela criança e o questionamento sobre o 
risco do papel do psicanalista que aceita rapidamente colocar apenas a criança 
como paciente. 

Num primeiro plano, traz a indagação sobre a técnica de envolver a fa-
mília no processo de avaliação e análise de uma criança. 

Este ponto provoca um estímulo curioso, de modo que fui remetida a 
uma viagem no tempo. Como tenho trabalhado como psicoterapeuta e psicana-
lista de crianças e adolescentes há alguns anos, penso muito sobre os movimen-
tos que o trabalho com os pais teve no transcorrer deste tempo. Este texto foi 
muito estimulante no sentido de levar-me à comparação das características do 
manejo técnico do passado e das atuais, muito bem relatadas pela colega Elena 
Molinari.

Resumidamente posso dizer que inicialmente o trabalho do analista de 
crianças era ficar na condição de manter a suposta assepsia analítica, por isso 
tinha pouco contato com os pais ou mesmo não tinha contato com eles. Em 
minha formação, a postura técnica com que mais tive afinidade era a de colocar 
o psicoterapeuta de crianças como o embaixador da vida mental da criança na 
relação com os pais e a família, fato que não necessariamente requeria a presen-
ça do grupo familiar no contexto do trabalho analítico.

Este procedimento técnico colocado em expressões psicanalíticas signifi-
cava que ao analista de crianças cabia o lugar de ser receptivo às identificações 
projetivas que o imaginário da família nos apresentava, e à medida que o tra-
balho analítico ocorria também recebíamos as identificações projetivas que o 
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imaginário da criança nos apresentava. Havia um amplo exercício da função 
alfa por parte do analista.

O conceito de campo estava delimitado às abordagens duais: analista-
-criança e analista-pais, ambas com suas especificidades no tempo e espaço.

A citada condição do embaixador da criança exigia do analista de crian-
ça a receptividade interna para acolher e favorecer o universo da intersubjetivi-
dade entre os componentes da família. Penso que, hoje, a melhor definição para 
a função do embaixador seria a habilidade do analista em identificar contra-
transferencialmente as várias correntes de projeções inconscientes presentes no 
grupo familiar, mapear as emoções emergentes e ser o representante da criança 
em seus aspectos saudáveis e patológicos, no campo delimitado pelo universo 
intrapsíquico do analista. 

Que difícil e interessante era trabalhar assim, ir aos poucos cotejando a 
criança imaginária apresentada pelos pais com a que se apresentava em nossos 
encontros lúdicos. O respeito pelo timing de cada componente do grupo fami-
liar se fazia fundamental. 

Penso no intenso treinamento que os analistas de crianças tiveram para 
conseguir trabalhar a ponto de promover um desenvolvimento emocional em 
seus pacientes, e também manter o que era chamado o respeito pelo sigilo com 
o que se passava na sala lúdica e no atendimento aos pais. Também a natureza 
deste sigilo foi se tornando questionável, tanto que a clínica psicanalítica de 
crianças evoluiu para uma mudança na delimitação do campo, através de maior 
sinceridade do analista com ele mesmo, com o paciente e com a família.

Portanto, este material clínico apresentado por Elena faz um alerta, o 
cuidado em não transformar e reduzir o trabalho analítico com a criança em 
uma relação exclusivamente dual, tal qual o modelo da psicanálise do adulto, 
sem considerar o risco de ser envolvido pela comunicação inconsciente de não 
considerar a trama familiar com seus mandatos transgeracionais.

A pequena Elisa foi levada pelos pais até Elena por estar sem condi-
ções emocionais para fazer uso de seus dentes e musculatura da mastigação e, 
principalmente, tolerar a condição humana ao fazer uso da força destrutiva e 
predadora para alimentar-se.

Como costuma acontecer na clínica das crianças com dificuldades ali-
mentares, um alimento é selecionado como favorito, a Nutella, pasta mista de 
(o) chocolate e (a) aveia.

Nos primeiros encontros da analista com os pais instala-se a situação de 
risco, os pais indagam qual patologia grave que a filha possui e solicitam uma 
saída rápida para ela começar a alimentar-se bem. Instala-se o isolamento de 
Elisa como a única fonte de funcionamento psíquico questionável. O sinal de 
alerta avisa, os pais estabelecem que a dupla “analista-Elisa” será o protagonis-
ta deste trabalho analítico. 
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Rapidamente, Elisa dá o tom da sua comunicação inconsciente, propõe 
um jogo lúdico riquíssimo sobre o filme A Era do Gelo, onde três animais vivem 
suas aventuras à busca de comida e abrigo diante das ameaças da era glacial.

Perfeito, esta pequena criança nos apresenta um trailer sobre as cenas 
protagonizadas por seus objetos internos, representados pelo mamute, bicho-
-preguiça e um tigre-dentes-de-sabre, na luta pela comida e a sobrevivência 
diante do entorno gelado.

Na sequência a autora nos presenteia com interessantes relatos sobre os 
níveis de identificação projetiva que recaíram sobre ela. Surge a analista “pre-
guiça” em contraste com a expressão transferencial diante da imediata deman-
da dos pais no sentido que a doença perigosa tivesse rápido desaparecimento. 

A analista “mamute” identifica um grupo familiar faminto, o jejum da 
menina expressa uma história que, por mais real que seja, pode estar nos co-
municando a natureza das emoções conscientes e inconscientes presentes no 
campo familiar. Este momento requer interpretações com leveza analítica, não 
saturadas, lembrando Ferro.

Neste difícil manejo da função analítica, Elena se percebe mergulhada 
nas projeções oriundas de partes das personalidades dos pais. O pai intrusivo e 
hostil ao estabelecimento da função materna sugeria o uso de um liquidificador 
clandestino para “mastigar” a comida para a Elisa, fazendo uso “dos dentes de 
sabre” artificiais.

Após as consultas pais-criança e até que o contrato de trabalho analíti-
co se estabelecesse, houve dúvidas, o pai queria procurar outro “método” de 
atendimento, mas curiosamente voltam diante do pedido de Elisa: ela queria 
de presente de aniversário uma “casinha de madeira” tal qual ela teria visto na 
sala da analista.

O assunto emergente passa ser a “casinha de madeira” presente na 
sala lúdica e solicitada pela criança. Estaria Elisa informando sobre seu de-
sejo de sair da era do gelo e entrar em uma casinha de madeira aquecida? 
Transferencialmente Elisa mostra que a analista apresenta a esperança de (re)
encontrar o aquecimento perdido em algum lugar dentro dela?

O trabalho analítico foi estabelecido de modo a Elisa ser atendida com 
duas sessões por semana e um encontro mensal com os pais. A rica produção 
gráfica de Elisa abre espaço ao trabalho interpretativo da analista, por meio da 
técnica clássica da relação dual analista-Elisa. O trabalho com os pais considera 
as dificuldades psíquicas de cada um de seus participantes, tanto no nível in-
trapsíquico como intersubjetivo. Este se caracteriza como o ponto principal de 
destaque deste trabalho da colega.

O tempo passa, Elisa e os pais vão sendo atendidos. No trabalho mensal 
com os pais os desenhos ou alguns elementos das sessões com Elisa são apre-
sentados aos pais. Após um ano o trabalho é enriquecido com mais uma sessão 
para Elisa. 
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A analista apresenta este trabalho com articulações teóricas muito ricas 
e entre elas cita Kaës, ao dizer que o inconsciente não está inteiramente contido 
nas fronteiras do espaço intrapsíquico de Elisa, mas ressalta o espaço psíquico 
que o grupo familiar faz emergir de modo a serem identificadas as alianças in-
conscientes entre seus participantes.

Com muita habilidade e sensibilidade a analista faz ajustes técnicos inte-
ressantíssimos ao atender simultaneamente a criança e os pais. O uso dos dese-
nhos originados nas sessões analíticas expressavam elementos oníricos referen-
tes ao mundo mental de Elisa, ao grupo familiar e à participação transferencial e 
contratransferencial da analista. Portanto, trata-se de uma proposta de trabalho 
em dois níveis, dual e grupal, de modo a compor um campo de trabalho que 
propiciasse desenvolvimento psíquico a todos, inclusive à analista.

Neste sentido está presente a ressalva inicial da analista não se deter no 
trabalho dual.

Os desenhos de Elisa traziam comunicações valiosas, inicialmente o casal 
parental mal discriminado era incorporado concretamente pela composição da 
duplicidade de significados presentes no alimento Nutella. A analista chama 
a atenção sobre a dificuldade inicial da mastigação como um sintoma que ex-
pressa aspectos pulsionais com natureza impulsiva, vivido na fantasia como a 
ameaça de devorar o objeto, ocasionando o afastamento e a negação ao proces-
so da alimentação. 

Com o transcorrer do trabalho, Elisa faz um interessante desenho de toda 
a família, fato que o pai relaciona ao filme a que assistiram e em seu final se vê 
um cartaz de “Recém-Casados”. No mundo mental de Elisa era mesmo muito 
recente esta percepção, sua inserção em uma família. 

Utilizando os modelos de campo de Baranger & Baranger, Corrao, 
Grotstein e Ferro, a autora propõe a redução da distância entre a criança, seus 
pais e o analista.

A ênfase está na psicanálise de crianças, onde o campo analítico deixa de 
ser bipessoal (dual) e inclui todos os membros da família. 
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