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Ao invés de tomar a palavra, gostaria de ser
envolvido por ela e levado bem além de todo
começo possível (FOUCAULT, 2006, p. 5).
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RESUMO

BAZHUNI, N. F. N. Dispositivos de atendimento na clínica psicanalítica para
crianças com distúrbios graves: uma experiência em uma clínica-escola. 2016. 170
f. Tese (Doutorado) - Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2016.
As experiências de tratamento no campo da saúde mental infantil com crianças com
distúrbios graves, atualmente existentes no país, carecem de avaliações mais precisas de
seus modelos clínicos e institucionais para examinar sua efetividade e propiciar a
indicação de parâmetros mais detalhados para as exigências desse campo. Esta pesquisa
se desenvolveu a partir do trabalho de supervisão dos atendimentos de crianças com
distúrbios graves, orientados pela psicanálise Freud-lacaniana, desenvolvido em uma
clínica-escola de uma Universidade particular de Psicologia da Bahia. Adotou-se como
estratégia clínica a inclusão da escuta a pais e crianças, em sessões separadas, pelo
mesmo estagiário de psicologia. A questão central desta pesquisa é apontar que esse
dispositivo pode ser implementado e desenvolvido na clínica-escola com esses
estagiários. Foram apresentados e discutidos fragmentos de um atendimento clínico,
selecionados em função de terem sido os desencadeadores das principais observações e
questões clínico-teóricas abordadas. Analisa-se que uma intervenção na loucura a dois
que se instala na relação mãe e criança deve ser feita e tem a eficácia de permitir que o
traço nomeador da criança se escreva ou acabe de ser escrito. Dessa forma, a separação
é o processo visado nessa proposição de trabalho que busca desalojar a criança do lugar
de objeto incluído no Outro, e do qual ela condensa o gozo, fazendo surgir um sujeito.
Acentua-se que é o trabalho com o significante que permite a quebra da repetição,
possibilitando ao sujeito, em uma nova temporalidade, se posicionar ante os
significantes que o marcaram. A pesquisa revela sua relevância científica e social, na
medida em que indica ser possível a implementação do dispositivo psicanalítico
proposto numa clínica-escola de Psicologia, o que aumenta os espaços de atendimento
de crianças com distúrbios graves no campo da saúde mental.

Palavras-chave: Distúrbios graves na infância, Saúde mental, Significante, Separação,
Psicanálise infantil.
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ABSTRACT

BAZHUNI, N. F. N. Therapeutic devices in psychoanalytic treatment of children
with severe disorders: clinical school experience. 2016. 170 pgs, Thesis (Ph.D.) Institute of Psychology , University of São Paulo, São Paulo, 2016.

Current treatment experiences in the field of children's mental health for children with
severe disorders, in our country, lack of more accurate evaluations of clinical and
institutional models to be able to examine their effectiveness and to provide an
indication for more detailed parameters for the requirements in this field. This research
was developed from clinical supervision of the work with children with severe disorders
based on Freud-lacanian’s psychoanalyses implemented in a psychology school-clinic
of a private university at Bahia. We adopted as a clinical strategy the inclusion of
psychoanalytic listening to parents and their children, in separate sessions by the same
psychology intern. The central contention of this research is that this therapeutic device
can be implemented and developed in school-clinic with this interns. Fragments of
sessions from a clinic consultation were presented and discussed. These fragments were
selected because they trigged the main observations of the clinical and theoretical issues
addressed. Our analysis found that an intervention in the shared psychotic disorder in
the relationship of mother and child should be made and this is effective in allowing the
nominator trace of the child to be written or the writing to be finished. These separation
is the main objective of this proposed process, that seeks to change the child from being
an object included in another person, in whom she condenses all her jouissance, to a
subject in and of itself. We stress that working with the signifier allows them to break
the repetition circle, enabling the subjects, in a new temporality, to position themselves
before the signifier who has marked them. This research reveals its scientific and social
relevance as it indicates that is possible to implement psychoanalytic treatment device in
a psychology clinical-school which increases the attendance spaces for children with
severe disorders.

Keywords: Children with severe disorders, Mental health, Signifier, Separation, Child
psychoanalysis.
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RESUMÉ
BAZHUNI, N. F. N. Dispositifs de consultation dans une clínique psychanalytique
d'enfants souffrant de troubles graves à partir d'une expérience en clinique-école.
2016. 170 f. Thèse (Doctorat) - Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2016.
Les expériences de traitement dans le champ de la santé mentale infantil, avec des
enfants souffrant de troubles graves, qui existent actuellement dans le pays, souffrent
d'une carence d'évaluation de ses modèles cliniques et institutionnels qui sont
d'examiner son efficacité et de permettre l'indication de paramètres plus détaillés exigés
dans ce secteur. La présente recherche a éte développée à partir d'un travail de
supervision de consultations d'enfants avec des troubles graves, orientés vers une
psychanalyse Freudo-Lacanienne développée dans une clinique école d'une Université
privée de la région de Bahia. La stratégie adotptée est une insertion de l'écoute des
parents et des enfants, en séances séparées, par le même stagiaire en psychologie. La
question centrale de cette thèse est de montrer que ce dispositif peut être implanté et
développer dans la clinique école avec ses stagiaires. Ont éte présentés et discutés les
fragments d'une consultation clinique, sélectionnés comme ayant été le déclenchement
des principales obrservations et questions cliniques et théoriques abordées. On analyse
qu'une intervention dans la folie à deux qui s'installe dans la relation mère enfant doit
être faite et a l'efficacité de permettre que le trait nommé de l'enfant s'écrive ou achève
d'être écrit. De cette forme, la séparation est le processus visé dans cette proposition de
travail, qui cherche à déplacer l'enfant du lieu d'objet inclus dans l'Autre, où il condense
son plaisir, pour faire surgir un sujet. Cela accentue le fait que c'est le travail avec son
signifiant qui permet la rupture de la répétition, donnant la possibilité au sujet, dans une
nouvelle temporalité, de se positionner avant les signifiants qui l'ont marqué. La
recherche fait apparaître une révélation scientifique et sociale, dans la mesure où elle
indique qu'il est possible d'implanter le dispositif psychanalytique proposé dans une
clinique école en psychologie, ce qui augmente les possibilités de consultation d'enfants
avec troubles graves dans le champ de la santé mentale.
Paroles-clés: Troubles graves de l'enfant, Santé mentale, Signifiant, Séparation,
Psychanalyse infantile.
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