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Falar de família é dizer de suas especificidades estruturais: laços de aliança, laços de
filiação, laços de fraternidade. Tanto o modo como se organizam, como lidam com suas
funções e com sua grande finalidade que é perpetuar-se para além da morte de seus membros,
faz deste grupo objeto de estudo da psicanálise contemporânea (Granjon, 2000). A prática do
atendimento familiar psicanalítico é recente e extremamente inovadora se comparada aos
moldes tradicionais da clínica psicanalítica iniciada com Freud, que no caso trata de analisar
somente o indivíduo por meio da associação livre e de interpretações.
A clínica de família pode ser vista como uma quebra de paradigma dentro do meio
psicanalítico, pois rompeu com algumas formas de compreender os fenômenos psicológicos
dos sujeitos, uma vez que entende que o meio em que o sujeito vive também precisa ser
alterado (Machado, 2010). Além disso, se aprofundou e até mesmo introduziu conceitos que
são peculiares da sua prática, como: vínculos, pactos de alianças, espaço psíquico
intersubjetivo, transmissão psíquica geracional.
Nesse sentido, Ramos (2006) comenta o que diferencia a terapia familiar da individual
refere-se ao fato de que

Trabalhar com a família possibilita alcançar um tipo de material que não
apareceria em um tratamento individual. O outro familiar existente aqui e
agora e do passado como relação objetal interiorizada nunca coincide. É
justamente na sessão familiar que essas diferenças podem aparecer. Esse
enquadre possibilita a confrontação entre o outro como fantasma
intrassubjetivo e a pessoa familiar correspondente. (Ramos, 2006, p.34)
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O atendimento familiar pode ser entendido como um processo que transitar á no
caminho entre o sem sentido para a significação a partir dos conteúdos trabalhados nas sessões
por todos os membros familiares. Nesse caso, o analista poderá tornar consciente o material
inconsciente familiar através das suas interpretações, o que acabará promovendo novas
associações (Ramos, 2006).
Cada familiar traz suas contribuições para o setting e este material ressoa nos demais,
formando um encadeamento que diz repeito ao grupo como um todo. Neste tipo de contexto,
compreende-se que a família se apresenta enquanto o sujeito da intervenção, retirando-se o
foco de apenas um dos familiares.
É a partir desse cenário que se inicia a temática da adoção no contexto da clínica de
casal e de família, visto que a adoção é um tema amplo e que envolve diversos aspectos que
podem ser trabalhados pela psicologia. Em relação aos pais que desejam adotar, questões
como a esterilidade, expectativas, idealizações, frustrações, o fantasma da hereditariedade da
criança, medo de perder o filho adotado entre outros podem surgir; já em relação ao filho,
fenômenos como abandono, separação, traumas, rejeição, falso self podem permear a vida da
criança.
Por esses motivos, que podem interferir negativamente na nova relação familiar, é
importante questionar e até mesmo analisar o desejo de realizar uma adoção dos pais, visto
que quanto mais consciente estiver para o casal essas motivações, maior a chance de se ter
uma adoção saudável e isenta de problemas como devolução e rejeição dos filhos. Levinzon,
em seu livro Adoção (2009) confirma essa ideia ao dizer que
A pergunta: "por que adotar" é essencial para que o casal possa refletir e
levar adiante de forma sintônica o processo de filiação presente na adoção.
A função que uma criança tem para uma família determina inúmeras vezes
estereótipos e caminhos traçados inconscientemente que podem representar
posteriormente um fardo para a criança e para a família de modo geral.
(Levinzon, 2009, p.16)

Vários estudos já foram publicados com a intenção de avaliar a motivação para adotar
dos pais, manifestada no discurso de infertilidade de um dos parceiros, no desejo de ser mãe
ou pai, na morte de um filho biológico, no desejo de ajudar uma criança órfã, no não desejo de
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sofrer as alterações biológicas de uma gravidez etc. Pode-se pensar que esses fatores são
expressos pelos pais de forma consciente, mas que há outros que eles não sabem que
envolvem a decisão por adotar, como o desejo de salvar um casamento em crise, a dificuldade
de conviver com o parceiro, a substituição dos filhos biológicos quando esses saem de casa,
sentimentos de abandono dos pais semelhante ao das crianças que estão em filas de adoção, a
manutenção de segredos familiares. Poucas vezes aparece o desejo de ter um filho,
simplesmente.
A clínica de casal e família está a serviço desse tipo de questão quando o caso a ser
analisado é a adoção: tornar consciente as fantasias inconscientes dos pais e até mesmo da
criança para garantir um ambiente familiar mais saudável a todos os envolvidos. É possível
trabalhar os aspectos acima citados, principalmente quando a família toda está presente no
setting. Desse modo, o objetivo da pesquisa foi compreender e divulgar os diversos papéis do
atendimento familiar de orientação psicanalítica em um caso de adoção, entendendo que este
tipo de investigação permite a ampliação do conhecimento acerca da psicoterapia familiar,
além de possibilitar refletir sobre a clínica da adoção.
Para isso, foi realizada a pesquisa qualitativa que trabalha com o significado dos
fenômenos, fatos, vivências, sem um controle de variáveis e com proposta de escuta mais
aprofundada. Lida-se com a generalização dos resultados de forma diferente daquela realizada
por estudos quantitativos, com contribuição no sentido de construção de conceitos e produção
de novos conhecimentos, sem a necessidade de estabelecimento de relações causa-efeito
(Turato, 2005).
De forma mais específica, almejou-se com esta investigação, realizar um estudo
teórico-clínico (Rodrigues, Sei e Arruda, 2013; Souza, Sei e Arruda, 2010), por meio do qual
foi acessado o material clínico advindo de contextos de psicoterapia psicanalítica familiar, e
relacionou-se com a teoria concernente ao tema, buscando rever um conhecimento sobre esta
temática. Neste sentido, concordou-se com Safra (1993) que defende que o uso de material
clínico nas pesquisas em Psicanálise favorece um desenvolvimento do conhecimento neste
campo visto a originalidade, o aspecto singular que cada caso clínico carrega consigo.
Desse modo, o caso clínico analisado refere-se a um casal com idade entre 45 e 55
anos que fez a adoção de uma menina quando essa tinha 2 anos e 4 meses. A esposa tinha uma
filha mais velha de outro casamento, fato esse que gerou o questionamento acerca do desejo
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dela de ser mãe novamente em uma idade um pouco mais avançada. A queixa inicial da
família era a dificuldade de lidar com a menina em decorrência dos seus comportamentos de
fazer birra, ser muito agitada, teimosa e diversas dúvidas que o casal tinha sobre como educála corretamente. Essas dúvidas fizeram pensar que o papel de pais deles não estava afirmado,
tão pouco o da menina como filha desse casal.
Ao longo das sessões, constatou-se uma ambivalência da mãe em relação à filha,
quando ela dizia que a amava e por outro lado falava que ela tinha "cabelo ruim", sinalizava
que a mesma gostava de usar roupas curtas, erotizando o comportamento da menina quando
esta tinha ainda 3 anos de idade. Percebeu-se que o desejo de adotar veio do pai, que não tinha
filhos e chegou a dizer para a esposa que se ela não quisesse ele adotaria sozinho. A terapeuta
perguntou-o sobre a escolha pela separação caso esta fosse necessária para se concretizar a
adoção e o pai confirmou que escolheria separar-se caso fosse a condição para ser pai. A
hipótese do caso foi a de que a mãe aceitou adotar a criança para manter o casamento, pois por
diversas vezes ela relatou que não queria ficar sozinha e queixou-se muito de cansaço depois
da adoção feita. A mesma também disse para seu marido que ela não iria adotar para criar
sozinha depois e como ele concordou, ela pode se assegurar de que, com a chegada da criança,
não iria ocorrer a separação entre eles.
As questões da ambivalência da mãe e as dúvidas em relação aos aspectos da adoção
puderam ser trabalhados ao longo de 17 sessões, com a presença da menina. Na psicoterapia
foi esclarecido tanto para os pais quanto para a filha que ela não veio da barriga da mãe
adotiva, mas sim da de outra mulher. A família tinha muitos fantasmas que giravam em torno
do nascimento da menina, do parto e da sua hereditariedade. Pôde ser trabalhada a verdade
dos fatos como eixo condutor da terapia e da dinâmica deles dali para a frente, pois todos
compreenderam a importância de não mentir para a criança e de lidar naturalmente com a
adoção. A filha passou a melhorar seus comportamentos de teimosia e de confronto e, por isso
mesmo, foi feita a retirada dela do processo terapêutico. Passou-se para uma terapia de casal,
já que os reais problemas deles são a falta de diálogo, cumplicidade e confiança,
possivelmente advindos de alguns episódios de traição do marido. O casal já fez 7 sessões
após a saída da filha e cada vez mais se aprofundam nas questões conjugais que nunca
puderam ser ditas, da mesma forma, estão se aproximando de ver que se apoiam muito na
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filha para mascarar os problemas da relação, bem como utilizaram da adoção para manter o
casamento.
Observa-se o quanto o trabalho terapêutico com essa família pôde ser benéfico no
sentido de ajudá-los a entender e elaborar os fatores inconscientes que decorreram do processo
de adoção e que de certa forma estavam causando sofrimento aos envolvidos, tal como
proposto por profissionais do campo da adoção (Levinzon, 2009). Pensa-se que intervenções
que acolham o casal ou a família como um todo, a despeito de serem ainda pouco utilizadas,
mostram-se como um recurso interessante na clínica da adoção, sendo pertinente o seu estudo
e sua aplicação.
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