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Abordar a constituição da família na sociedade contemporânea  implica conceber no interior desta, um amplo processo de intervenção  produzido pelo Outro social, processo   cujos efeitos parecem-me   remeter a um  esvaziamento da função simbólica de transmissão a ser realizada  por esta instituição. Nesse momento, é possível observar um  deslocamento   da posição  ocupada  pela criança que,    deixando  de ser remetida ao  desejo parental — capaz de a singularizar frente à  demanda social —  apresenta-se cada vez mais  determinada pelo  discurso social revelando-se  efeito de um “desejo  anônimo” (Lacan, 1998) Problemática  que não pode ser pensada  sem se colocar em causa o declínio do significante Nome-do-Pai  ressaltado por Lacan (Roure, 2002).    
  Considerar   que tal deslocamento deva ser  compreendido como índice de sintoma social pressupõe conceber que a letra do sintoma mostra-se sempre  condicionada pelas configurações singulares do mal-estar na civilização. O que nos leva a admitir que tais configurações, ao serem  produzidas por redes discursivas, adquirem corpo no âmbito do Outro simbólico. Cabe ressaltar  que esse lugar do Outro não pode ser visto como  uma espécie de entidade fixa e estável, mas encontra-se aberto aos acontecimentos, às eventualidades próprias da diacronia da história. Nesse lugar do Outro, encontramos  não apenas as estruturas de parentesco, a metáfora do Nome-do-Pai, mas, também, o sistema de significantes e o sistema dos ideais  presentes  na sociedade Santiago, 1998). 
Ora, se  desde 1938, em Complexos familiares,  Lacan referia-se  a uma mudança das formas institucionais na família humana considerando a existência de um  declínio da função paterna é porque esta também encontra-se determinada pelo  processo de metamorfose das configurações dominantes que o mal-estar assume numa certa época da civilização. Assim sendo, como desconsiderar o fato de que a  variabilidade histórica da estrutura familiar reflete a  ação transformadora do discurso social concreto sobre os sistemas significantes e de ideais presentes no Outro (Roure, 2002)? 
E fato conhecido que a inscrição da criança no discurso social, a partir do século XVII,  enquanto categoria,  deu-se essencialmente com os  discursos médico-científico  e pedagógico,  ambos constituídos pelas mudanças histórico-sociais decorrentes deste momento histórico. Nesse sentido, menos que um fato natural, a infância, tal como é compreendida hoje,  é uma produção  determinada pelas  transformações dos sistemas   político-econômico-social e libidinal ocorridas ao longo dos últimos séculos,  levando-se em conta  o desenvolvimento e avanço do capitalismo.  
Isso permite destacar que a representação oficial da infância na sociedade moderna encontra-se marcada pelos valores burgueses de liberdade e  felicidade.  Para Volnovich (1993),    é precisamente esse discurso da liberdade que marca a criança no século XX,   dotando-a  de direitos que a permitem “inclusive” gerenciar seu próprio destino.  Seu corpo até então desinvestido libidinalmente pelos pais, “passa a ser  preservado não apenas como lugar de cuidados, mas essencialmente como suporte e destinatário dos anseios e fracassos dos pais” (Volnovich, 1993, p. 24).            
  Mas se assim foi e ainda o é,  caso a criança  não  corresponda  ao sistema de ideais presentes nesta sociedade suportada pelos valores capitalistas,  que posição poderá ocupar no interior da família e na sociedade em geral?   
Isto posto, nesse trabalho,  procuro  ouvir  o discurso  de  mães ou  responsáveis   por crianças  de 0 a 6 anos no município de Goiânia,  apreendendo as relações de identificação,  os sonhos e os desejos  endereçados a seus filhos (Roure, 2001). 
Em relação ao processo de interpretação dos dados,  uma ressalva faz-se  necessária:  os  enunciados aqui apresentados são decorrentes de perguntas de natureza aberta localizadas no interior de um questionário e não produzidos a partir de entrevistas semi-dirigidas.   Por acreditar que uma  lógica inconsciente se ‘manifesta’  incessantemente no próprio sujeito, “pois os traços inconscientes do significante não são jamais ‘apagados’  ou ‘esquecidos’, mas trabalham, sem se deslocar, na pulsação sentido/non sens  do sujeito dividido (Pechêux, 1988, p.300)”,   e por estes traços encontrarem-se materializados na língua,   que supus uma interpretação ser possível.  Este gesto é inevitavelmente  constituído   por  alguns  “impossíveis”:  de se dizer, de se escutar e  de  se  interpretar.  E neste ponto, lembro Lacan:

Que se diga fica esquecido detrás do que se diz no que se ouve. No entanto, é pelas conseqüências [...] do dito que se julga o dizer. Mas o que se faz do dito resta aberto. ( 1985, p. 26).   






O surgimento da  infância   

Para Áries (1973), por volta do século XVII,  pôde-se   observar o quanto o deslocamento da família de um espaço  de convivência pública, sua conseqüente privatização e a   passagem da função  socializadora  para o lar burguês constituíram-se em alguns dos mecanismos fundamentais para a constituição da infância. Se nos séculos XVI e XVII atribuía-se  pouco valor à domesticidade, à privacidade, aos cuidados maternos, já no final do séc. XVII isso  muda de sentido. Ao mostrar  que a família moderna apresenta um novo conjunto de hábitos, atitudes e comportamentos e, dentre estes, alguns especialmente  em relação às crianças,  Ariés  indica o aparecimento concomitante de dois tipos de sentimentos:  “sentimento de família” e “sentimento de infância”. 
É essencialmente do século XVII em diante que de forma definitiva e imperativa a criança  passou  a ser concebida em sua especificidade e a infância, por sua vez,  como momento de felicidade. Tais significações, além de serem produzidas pelo discurso burguês  apresentam uma  intrínseca relação com os    discursos  médico-científico   e pedagógico  cujos efeitos de sentido passam a compor o  imaginário social em relação à idéia de infância constituindo,  consequentemente,   o discurso parental. 
A questão é  que ao  mesmo  tempo em   que o discurso social  legitima a infância enquanto particularidade, acaba por recobri-la com o ideal social  burguês de “sucesso” e da “felicidade”.    Interpelada  cada vez mais pela demanda social determinada por um  discurso de natureza moral pedagógica cujos sentidos produzem uma normalização, um enquadramento da criança aos ideais burgueses,  a família passa a demandar desta  tais ideais.  
Desse  momento em diante, penso ser   possível observar uma espécie de captura do discurso parental pelo discurso social, o que acaba  redefinindo o tipo de  transmissão  a ser realizada pela instituição família.  Atualmente,  cada vez mais recortada  pelos mais diversos discursos, a criança, bem como sua família,  tornaram-se    objeto de inúmeros saberes,  trazendo  à tona os desejos e as fantasias de onipotência de nosso tempo. Disso decorre as mais variadas formas de intervenção na família  que oferecem saberes objetivos próprios para descrever comportamentos, emitir receitas, aplicar testes,  testar conhecimentos e gerar crianças.


Discurso e laço social 

Ao nascer,  a criança é imediatamente inscrita pelos pais numa cadeia de desejos na qual  lhe é assegurada um lugar.  Cabe lembrar que esse lugar é,  desde sempre,  marcado por uma montagem fantasmática apresentada tanto pelos pais,  como por aqueles que a rodeiam. Ou seja, as fantasias envolvidas — seja em uma  gravidez, seja em uma adoção, seja na escolha da profissão do filho  —  não pertencem  somente à mulher,   mas igualmente ao homem e aos  membros da família em geral. Dessa forma,  tanto  o nascimento da criança  como o lugar que lhe é destinado neste  mundo que agora a acolhe,  é  presidido por uma multidão que,  conforme temos afirmado, é determinado pelo Outro social 
Entretanto se uma criança  não nasce  no mundo,  mas deve ser inscrita simbolicamente nele, sua entrada na ordem da cultura e da linguagem dependerá  da transmissão e da articulação dos significantes de filiação e sexualidade,  a partir dos enunciados fundamentais e também,  de uma posição que lhe será designada. Isso colocará necessariamente  em causa  as expectativas, os desejos e os fantasmas parentais. Quão distante ou qual próxima esteja, essa inscrição do simbólico ou do real, é isso mesmo que vai signar a travessia desta criança. 
Ora, todos sabemos o quanto em uma sociedade capitalista os sujeitos são movidos pela fantasia da completude e, nesse sentido,  os pais desejam para si mesmos e de forma conseqüente para seus filhos o “sucesso” e a “felicidade”. E nessa direção não há duvida de que  para atingir tal objetivo tem que se recorrer ao campo social  que, por sua vez,  coloca a escola como uma espécie de espaço preparatório. Contudo atender a demanda social de “sucesso”e “felicidade”  sem  reduzir o filho a um real lógico —  determinado pelos discurso pedagógico e cientifico —       implica necessariamente na existência  de um laço social que permita uma inscrição  simbólica  desta criança por parte da família.     
É tendo em vista o conceito de  discurso e laço social  apresentado por Lacan no Seminário XVII,  O avesso da Psicanálise que tenho pensado os tipos de  vínculos que podem vir a ser estabelecidos com a  criança tanto no interior da  família quanto na sociedade de forma geral.   Lacan  formula  o termo discurso como  estrutura a partir da qual explicar-se-iam as   diversas formas que poderá assumir a relação do sujeito com o desejo. O discurso pode ainda ser concebido como a maneira como o sujeito se situa em relação ao seu ser, uma regulação do gozo e um esforço do sujeito em canalizar as formas do gozo com o simbólico. 
Tais afirmações pressupõem  o fato de que   tendo, antes mesmo de seu nascimento biológico, a indicação de um lugar simbólico a ser ocupado, o falante se inscreverá numa realidade discursiva a partir do significante do Outro. E esse significante  não cessará  de acompanhar e  orientar o sujeito no decorrer de sua vida. 
A teoria dos discursos  sustenta que não há subjetividade que se organize fora do laço social, posto que os discursos não são senão o fato de ser a subjetividade articulada a esse laço social ao mesmo tempo em que é por ele articulada. Reflexão cujos efeitos possibilita ultrapassar,  a um só tempo,  a “dita” oposição entre uma psicanálise do sujeito individual e uma psicanálise do coletivo,  e refletir  a existência de uma subjetividade contemporânea capaz de produzir um laço perverso e uma posição de objeto possível de ser ocupada pela criança nesta sociedade. 
Abordar o estatuto da criança no interior da família contemporânea  tendo em vista a teoria dos discursos  implica supor o quanto as articulações estabelecidas no interior de cada um são determinantes na produção de uma realidade psíquica e de uma modalidade de laço. 
Mas se,  para tratar o conceito de laço, tomo o conceito de discurso enquanto modo de estruturação do real, isto não significa desconsiderar a importância do discurso   enquanto enunciação efetiva.  Os discursos,  na sua colocação em ato,  “entalham  cortam e costuram o corpo do pequeno filhote humano na relação com seus semelhantes. Ordenam assim, não somente a sua vida erótica — transformando-a em vida de desejo —, mas também todo tipo de comércio tanto material como simbólico entre seu corpo e o corpo dos outros.”( p. 11)

Entre o discurso pedagógico e o discurso parental 

No decorrer das entrevistas realizadas,   foi  a comparecimento regular do significante “estudar”   — e demais variáveis —  no discurso dos pais/mães ou  responsáveis, quando instados a falar sobre  suas expectativas em relação ao futuro do filho,  que me possibilitou refletir sobre os efeitos pregnantes do discurso pedagógico na constituição do discurso parental e conseqüentemente no tipo de laço  aí estabelecido.     

Formar, emprego bom, família boa, filhos.
Estudo, formar, como as outras filhas, cuidar da vida.
Estude, forme  e seja um doutor. 
Que escolha a profissão que ele queira, principalmente estudo.
O melhor, que estude, forme pra ser algo na vida.
Estudar  é  mais importante. 
Que estude e faça o que a faça feliz, mas que estude.
O melhor, faça faculdade.
Que estude bastante e tenha um bom emprego.
Que ele estude, porque é  a base de tudo. 

Vale lembrar  que a criança moderna é  uma criança significada como escolar, é isso que lhe atribui um  lugar social  e produz sua inserção social. Como afirma Kupfer (2000, p. 36):  “A Historia sublinha então uma dimensão  da infância que é  dada pelo campo social, que enquadra, lhe dá significação e interpretação. O campo social também define um tempo para essa infância, que é justamente o da escolarização obrigatória.”   
Não tenho dúvida de que os enunciados apresentados acima dizem de uma posição ocupada pela criança na montagem fantasmática de   seus pais. E quanto ao fantasma, é conhecida a tese de que, para a Psicanálise,  não há criança que não seja recebida  como objeto do fantasma da mãe, pois é  com seu fantasma que ela acolherá a criança e poderá,  assim,  subjetivar a criança real.  Sua chegada se dá “como promessa para ela [a mãe]  de recuperar um pouco desse gozo que ela perde ao falar. Se não fosse assim a criança não teria chance de sobreviver” (Sauret, 1998, p. 18). 
Mas em relação à criança, como fica ela ao ser incluída no fantasma da mãe? Que respostas possíveis ela pode oferecer? Sauret (1998, p. 32) observa:  “No fundo, essa criança tende a colar à forma como ela é recebida no fantasma do Outro parental”. Por sua vez, essa relação não se revela tão simples assim. Pode-se dizer que o fantasma opera diferentemente conforme esteja ou não regulado pela função paterna e,  nesse sentido, quanto menor a mediação realizada pela função paterna  entre o ideal do eu e o desejo da mãe, mais a criança tenderá  a ser capturada na fantasia da mãe, ocupando  a posição de objeto condensador de gozo para esse Outro.    
E quanto a sua constituição,    noto   que este não é nada mais nada menos que  uma palavra, produto de uma linguagem que,  como verdadeiro tesouro de significantes,  é transmitida à criança por um Outro. Essa  linguagem — materializada no fantasma — organiza na criança a realidade do sexo atualizando-se por meio das futuras escolhas profissionais, relacionais, sexuais e afetivas.  

... que ela seja doutora; 
... fosse uma administradoras de empresa; 
... seja estudiosa, se forme e seja uma advogada; 
... estude e seja médico; 
... desejo coisas boas: estudar, trabalhar, ser enfermeira, professora; 
... que ele seja juiz; 
... estudar, ser alguém na vida, um jogador de futebol; 
... seja uma juíza ou advogada; 
... seja médica.

Com efeito, não é   incomum que os pais tenham como voto que os filhos sejam médicos, advogados ou professores. Ou seja, que ocupem  posições que lhes possibilitem, ainda que de forma indireta,   um reconhecimento social. O problema  é  que dependendo da forma como este voto se dá — as vezes tão absolutamente alienado ao discurso universal  —   o filho não tem outra saída — para ser reconhecido —  senão oferecer-se como lugar de gozo. 
	
Ora, se retomarmos o quanto a mãe encarna, por vezes ferozmente, no circuito mais intimista da família, a fidelidade aos ideais civilizatórios, se nos lembramos de que a mãe corporifica para a criança a presença do Outro ... e se enfim, abordarmos ...  como hoje, os ideais cedem cada vez mais seu lugar à dimensão  imperativa da satisfação, verificaremos, então  o quanto, a criança [...] está inclusive sob a sanção do discurso da ciência aberta a todos os tipo de captura fantasmática, às fantasias mais fundamentais da subjetividade de nossa época Laia (2001, p.23).   

Ainda no decorrer da pesquisa pude perceber o quanto a demanda do pai/mãe/responsável endereçada ao filho  se dava de forma a ressaltar  o significante “sucesso”:  "seja uma pessoa bem sucedida e sobreviva dignamente"; ou "sucesso na vida pessoal e profissional"; "se empenhe nos estudos, se forme, seja bem sucedida profissionalmente, constitua família"; "que ela seja bem sucedida nos estudos, siga uma carreira, seja fiel à palavra de Deus". 
  Jurandir Costa em A ética e o espelho da cultura (1994, p. 46-47) afirma que,  na contemporaneidade,  o sucesso desempenha no imaginário social o papel de nada mais nada  menos que  promotor de identidade pessoal:   

A diluição do sujeito na moral do consumo e do mercado faz do sucesso uma das poucas condições de posse da admiração do outro. [..] A angústia do anonimato causa inveja do sucesso e avidez pela publicidade porque o sucesso é praticamente o único modelo de individualização deixado aos indivíduos. 

Acredito que a  questão complexifica-se  quando a possibilidade de  sucesso social esta condicionado ao sucesso escolar. Nesse caso, como ficará  uma criança acometida pelos  denominados “distúrbios  de aprendizagem”  e  submetida a um possível  “fracasso escolar? Confrontados com o sintoma da criança os pais transitam entre a culpa e a impotência frente  aos problemas dos filhos, o que acaba por  remete-los à crise de seus ideais narcisistas. 
Situações como estas que distorcem a imagem e alteram  a percepção do filho que agora se apresenta corporificado  sob a forma de estranho. Alterada a imagem do filho, rompida a relação especular, é comum que alguns pais façam do filho, antes objeto de amor, objeto de agressão (Roure, 1999).  
E neste ponto lembro o quanto o atual imaginário social sobre a criança “perfeita”, afeta o reconhecimento daquele que é encarregado de enunciar o discurso parental (Rosa, 2000). Com certeza,  não há como desconsiderar o tempo  que  vivemos  — marcado pela ênfase ao sucesso e a  perfeição  — e  o fato do fracasso escolar vivenciado por nossas crianças  se tornar cada vez mais insuportável tanto para os pais quanto para a sociedade de forma geral. 

Ser inteligente ... um imperativo  social    

Mas se conforme tenho afirmado,  o significante “criança”   deve ser remetido aos discursos pedagógico e médico-científico, sendo este ultimo responsável   pelo estudo e  descrição de suas   características, como o ideal de criança  compareceu  nos discursos apresentados?  Diante da pergunta: “Quais são as qualidades do seu filho?”,  vejamos as  respostas dadas:            

Inteligente, obediente.
Inteligente, estudioso. 
Tudo. E inteligente, esperta.  
Carinhosa inteligente, curiosa.
Carinhosa, inteligente demais, independente.
Inteligente,   facilidade para aprender, amoroso, carinhoso. 
Bonito, inteligente, sabido. 
Inteligente, carinhoso.
Inteligente, alegre.   
Muito inteligente.
Bonita, alegre, inteligente.  

Mesmo considerando a presença de tantas significações — alegre, carinhoso, bonito, curioso, sabido  — apenas  o significante “inteligente”  mostrou-se regular em quase todas as respostas. O que novamente  possibilitou-me pensar sobre a pregnância    dos discursos pedagógico e médico  na constituição  do discurso parental. 
Cordié,  em seu trabalho Os atrasados  não existem (1996),   afirma que  é Binet que,  em 1904,   critica a vagueza na apreciação da eficiência intelectual. A partir deste momento é elaborado uma  série de  provas chamadas “escolas métricas da inteligência”que servem de instrumento para  avaliação da inteligência.  O resultado, chamado inicialmente de “idade mental”  será designado como “quociente de inteligência” — QI .    
Refletindo criticamente sobre o discurso médico da inteligência,  ele observa que o QI não pode ser interpretado como uma medida da inteligência  visto que se trata de uma avaliação comparativa e destaca os efeitos nocivos produzidos por tal discurso  na prática escolar com base em sua  utilização abusiva e pretensa cientificidade.  Segundo Cordié, o QI  serve apenas  para  avaliar  as aquisições e as condutas adaptativas de uma criança em um determinado momento. E quanto a tais   condutas, estas não devem ser avaliadas em  função  da aquisição intelectual, mas levando em conta uma  diversidade e multiplicidade de fatores que podem dificultar ou acelerar a eficiência da aprendizagem. Daí não poder ser considerada como uma medida constante,  mas variável no tempo em função das experiências vividas pela criança.  
Vale ainda ressaltar que cabe a  estes testes a avaliação de operações consideradas  escolares como a linguagem oral e escrita, a leitura e  cálculos matemáticos.   Assim sendo, um  QI considerado baixo nos diz que a criança ficou atrasada em relação às aquisições de ordem escolar da média das crianças da mesma idade em uma determinada cultura, e não mais que isso.      
Essas considerações permitem refletir sobre o quanto a qualidade ressaltada pelos pais  —   “inteligência” —  ao ser significada  pelos discursos médico e pedagógico acaba por se   articular  ao “estudara”, ao formar” e “ser bem sucedido”   
Um  outro elemento salientado pelo autor  e que acredito problematizar a questão é o fato de que,  ao se significar o QI como uma medida de natureza constante,   acaba-se por produzir o sentido de que a debilidade é constitucional. Assim, se a debilidade, mesmo considerada leve,  é fixa e não evolui, ela deve encontrar-se necessariamente ligada ao genótipo apresentado pela criança, o que acaba  por remetê-la  a uma constituição genética transmitida pelos pais.   
Posto isto,  imaginemos  o que pode ocorrer a uma criança caso esta não corresponda ao ideal apresentado pelos pais na medida em que retorna a estes não apenas o fracasso de um sonho não realizado, mas o fracasso de uma transmissão hereditária  considerada “débil”.    Por colocar a prova o estatuto  desta transmissão,   que  posição poderá vir a  ocupar a partir deste momento?      

Fracasso escolar: um sintoma?  

Penso que,  de modo geral,  o fracasso escolar possa ser compreendido como lugar sintomático de resposta ao Outro anônimo que coloca  a criança na posição  de objeto de gozo. Remetendo-se aos sintomas apresentados pelas crianças da segunda metade do século XX, Volnovich (1993, p. 27)  destaca: “Cerca de 90% das consultas atendidas pelos psicanalistas de crianças correspondem a problemas relacionados  a transtornos de aprendizagem e, em segunda instância, a transtornos de conduta freqüentemente associados aos transtornos de aprendizagem”.    Problemática que me parece funcionar como índice de sintoma social  na medida em que diz de   uma resposta   a um discurso dominante que coloca o sucesso escolar como sinônimo de reconhecimento social. Isso implica reconhecer  o quanto o sintoma enquanto mal-estar tende a tomar a forma da cultura a que pertence.
 De forma geral,  o conceito de  sintoma tanto para Freud quanto Lacan  pode ser considerado como resposta significante endereçada ao  Outro na medida em inclui seu discurso. Seu valor está em manter a incógnita do sujeito e suas  características dizem de um disfarçar/mostrar, encobrir/revelar.  Ou seja, o sintoma é o lugar da verdade do sujeito, é uma mensagem, um enigma a ser decifrado; nele  está o cerne da subjetividade.
É fato que ultrapassando  o campo pedagógico do fracasso escolar,  os ditos “distúrbios de aprendizagem”  passam a  comparecer   cada vez mais nos consultórios como sintoma a ser diagnosticado.    Entretanto, ao falarmos do sintoma  da criança , faz-se necessário algumas ressalvas. No texto “Duas notas sobre a criança” Lacan ressalta  a existência de dois grandes tipos de sintoma: o primeiro refere-se ao par familiar  e  pressupõe o exercício da  função paterna; já  o segundo não pressupõe a mediação realizada pela metáfora paterna e se atém única e exclusivamente à subjetividade da mãe, de forma que a criança encontra-se  “aberta à captura fantasmática do fantasma materno”.  
Já no artigo “Sintoma da criança”, Jerusalinsky (apud Roure, 2002)  observa que “a criança não é só sintoma do Outro, mas também produz sintoma”.  Ora,  visto  que todo sujeito é filho de uma mãe, de fato,  não se pode esquecer  que se trata sempre  de uma  resposta que o sujeito  articula, ainda que este  seja  apenas uma criança.  O que o coloca como “sujeito responsável por suas escolhas de gozo [...] restando-lhe sempre a dimensão do sintoma” (Oliveira, 2001, p. 35). 
 É tendo em vista tal pressuposto,  que compreendo os denominados “distúrbios de aprendizagem”  como uma organização subjetiva que contém uma mensagem e sinaliza processos sociais e particulares  da forma de advir como sujeito.  E,  neste ponto,  cito  Stolsman &  Rickes (1995, p. 40):  

[...] a criança, ao contrário do adulto, tem restrito o campo onde o outro requer uma resposta que aponte para um  horizonte de completude, limitando, talvez ao campo escolar. Se o adulto se pede que tenha um bom emprego com um salário “polpudo”, o carro do ano, um parceiro bem apessoado, cansamos de ouvir dos pais, em relação as crianças, que sua única obrigação, seu único dever, é estudar, por isso não admitem que, justo aí, falhem. Mas que lugar melhor o sintoma teria para se alojar e implicar o outro, senão ali, no único lugar em que se espera um sucesso?  

Aqui uma ressalva faz-se necessária:   conceber a dificuldade de aprendizagem como uma  possível resposta  ao desejo do Outro não significa desconsiderar a complexidade apresentada pelo  fenômeno do   fracasso escolar. Se não nos  detemos a pensar esse  fenômeno tendo em vista os determinantes sócio-econômicos, nem por isso os     consideramos      como  menos determinantes na produção deste. Afinal,  é impossível se desconsiderar  um conjunto de sobredeterminações de natureza social, cultural, política e ideológica  sem as quais este não poderá   ser compreendido.       

Entre o discurso social e o discurso parental    

Destaquei anteriormente  que a alienação dos pais ao discurso pedagógico produz uma  demanda coincidente com a da escola de forma que  a  criança seja concebida com base em  um enquadramento no escolar. Nesse contexto,  o  significante “ educação”,  passa a ser significado pelo discurso  pedagógico e médico-cientifico:    

Estude até formar e continue esta educação, 
 Que tenha uma boa formação, estudo.
Conseguir dar-lhe educação, saúde. 

É a analogia estabelecida pelos pais  entre educação e estudo que  possibilita refletir a existência  de  um deslocamento  na função simbólica a ser desempenhada pela  família e no tipo de transmissão  a ser  realizada por esta.  Uma vez atravessada pelo discurso pedagógico a família abandona cada vez mais o campo da inteligibilidade simbólica e aposta tudo na inteligência concebida como lógica do real. Nesta perspectiva,  não  se trata mais da “transmissão de um saber paterno mas de um saber cientifico. A educação  vira pedagogia no seu sentido moderno” (Jerusalinsky, 1994, p. 7)   
 É também a utilização regular  pelos pais entrevistados   dos termos  “formação” e  “formar”  que nos permite supor um deslizamento do sentido de “educação”, compreendido  como um conjunto de valores a serem transmitidos pelos pais, para o sentido de educação como ato de formar, considerado como conseqüência  última de um  aprendizado  de natureza puramente “escolar”. 
É ainda a dominância do discurso pedagógico que tem possibilitado a prática de palestras e  cursinhos  oferecidos  aos pais  pelas escolas de seus filhos com o  objetivo de discutir, com base em um saber dito cientifico,  as   etapas de desenvolvimento de acordo com Piaget,  Vigotsky etc.   Segundo Lajonquière (1999,  p.37), a ocorrência de práticas como essas “tornam o reconhecimento do desejo  que anima o ato, um fato de difícil acontecimento e, portanto, reduzem toda e qualquer instância ou práxis educativa a uma resignada prática (psico) pedagógica.” Na verdade, ao se reduzir a questão educativa a uma “prática  pedagógica” cujos parâmetros apontam na direção das relações lógicas do real corre-se o risco de se obstaculizar a inscrição da criança numa cadeia simbólica de filiação. 
Contrapondo-se ao conceito de educação regida  pela lógica das necessidades,   a psicanálise considera que   esta  deve ser concebida  como  “ ato por meio do qual o Outro primordial se intromete na carne do infans, transformando em linguagem (Kupfer, 2000, p.35)”. Dito de outra forma, é   pela via da educação  que um adulto marca seu filho com marcas de desejo e transmite os referentes simbólicos com os quais este haverá  lidar no decorrer de sua vida.     
Ainda para Calligaris (1994, p.26):
  

 [...] uma boa educação implicaria deveres, débitos para com as instâncias simbólicas de autoridade que nos impõem limites que abrem para nós o campo do sujeito. Estas instâncias são constitutivas de identificações simbólicas, traços ideais, aos quais cada um deve seu desejo" (Calligaris, 1994, p.26).

Nesta perspectiva, o ato de educar deve ser compreendido como laço social,  ponto de enodamento,  operando pela via de um saber social  mediado pelo discurso parental. Somente assim será possível alterizar o sujeito tornando-o um ser desejante.  Entretanto, se um filho porta as marcas desejantes de seus pais,  isso não significa que  este  deva permanecer alienado ao desejo parental , “aliás  cabe aos pais uma função intransferível: transmitir a demanda social além de seu desejo. E isso se chama educar". (Jerusalinsky,  1994,  p.13)
Partindo desse pressuposto, o ato de educar implica duas transmissões, tanto a que implica diretamente o desejo parental como a que diz respeito   à  demanda social decorrente do discurso social.  
Mesmo portando enunciados de base  presentes no discurso social,  como estes supõem a implicação do sujeito com o filho, o discurso parental encontra-se   numa dimensão de ideal. Essa enunciação, ao se dar determinada pelos avatares da castração dos pais,   particulariza a  relação com o filho.  Além do mais, quando o sujeito pai ouve tal enunciado, esta escuta não se dá de forma global,  mas é sempre recortada, determinada pelo mal-entendido. E será  justamente o que há aí de mal-entendido —  presentificando a divisão dos pais  —   que possibilitará  ao filho encontrar seu lugar de sujeito no desejo parental.   
Entretanto Rosa (apud Roure, 2002) acrescenta:  “Quando o discurso parental sai de cena é que  o discurso social aparece”.  Essa  afirmação  possibilita  pensar,  por um lado,   sobre o processo social  de captura e silenciamento  ao qual o discurso parental tem sido submetido e,  por outro,  no quanto tal  funcionamento nos  diz  de um enfraquecimento da  dimensão simbólica da família.  
Cabe destacar que é esse  desejo parental que assegura a transmissão de um "desejo que não seja anônimo", possibilitando ao sujeito sua particularidade e não permitindo que ele seja completamente capturado pelo discurso social. Mas se a família,   responsável pela transmissão de  identificações  simbólicas, encontra-se esvaziada de seu papel,  como fica tal transmissão?        
É    tendo em vista  a relação de alienação do discurso parental  pelo discurso social m e o  esvaziamento do papel simbólico da família, ambos considerados neste trabalho como efeitos do declínio do Nome-do-Pai,   que penso  interpretar  as respostas fornecidas por mães ou responsáveis no que concerne ao seu lugar de referência.    



“Nunca pensei sobre isso, não sei.” 	

Diante da  pergunta “Qual pessoa você acredita ser um importante modelo para este seu filho? pude observar por parte de um grande número de pais uma dificuldade em se colocar face a tal questão.  Inquiridos, eles  silenciavam.   Aliás,   é  por conceber  o silêncio em sua significância que penso  ser importante considerar o fato desta pergunta ter sido respondida por pouquíssimos pais. De forma aparentemente paradoxal,    quando responderam,  muitos deles  utilizaram-se dos significantes:  “ninguém”, “não  tem”, “não  sei” .
Nunca pensei sobre isso, não sei.
Ainda não pensei nisso. 
Hoje em dia é muito difícil citar um exemplo. 
Ninguém.
Não tem.
Não sei.

Com efeito, a materialidade significante de tais enunciados presentifica a dificuldade destes pais em se auto-nomearem  enquanto referencia  simbólica para seus filhos.   O que implica ser importante  considerar os possíveis avatares  dessa “não nomeação”.    
Se aos pais cabe funcionar como lugar de transmissão e de inscrição simbólica   como fica o fato  destes não  se nomearem como modelo para seus filhos? Funcionamento que  parece poder ser compreendido como efeito do processo de esvaziamento simbólico  a partir do qual  a família tem sido submetida. Nessa direção,  lembro o quanto é  comum observarmos a destituição do lugar de saber  do pai, do valor de verdade que outorgava sua experiência, em detrimento dos saberes ditos “científicos” proferidos pelo  especialista, seja ele  professor, médico, psicólogo, assistente social ou juiz 
Lembro ainda que, para a psicanálise, se a demanda produzida pelo discurso social  é  cega acerca do que singulariza o sujeito,  pois   ela o quer igual àquele que a sociedade necessita,    caberá   aos pais uma função de mediação entre o discurso social e o desejo parental.  Assim sendo, caso a mãe — alienada ao Outro anônimo  —  signifique  o filho essencialmente considerando os ideais de  sucesso, riqueza, e beleza, a que  tipo de inscrição essa   criança  poderá ser  submetida, que tipo de laço poderá ser instituído?  Daí retornar a afirmação inicial  de que ao  se encontrar  remetida a um  desejo anônimo da cultura,   a criança  poderá  vir a  ocupar  a posição  de  objeto.   

Conclusão

É  importante esclarecer que as considerações  até  aqui realizadas não devem  ser interpretadas como uma negação do discurso pedagógico pois vimos,  no decorrer do trabalho,  o seu poder subjetivante  cujos efeitos sustentam um lugar social para a criança.  Conforme afirma Kupfer (2000, p.92): “Mesmo decadente,  falida na sua capacidade de sustentar uma tradição de ensino, a escola é uma instituição poderosa quando lhe pedem que assine uma certidão de pertinência: quem está na escola pode receber o carimbo de criança.”    
Na verdade, o que penso ser importante refletir a partir desse trabalho   são os possíveis efeitos advindos do processo de esvaziamento e silenciamento do discurso parental  submetido à dominância do discurso social e, de forma especial, pelo  discurso pedagógico.  Momento em que acredito observar um possível deslocamento da posição da criança de objeto de desejo dos pais para objeto de gozo.    
De fato,  não tenho dúvida do quanto as contradições e paradoxos advindos de uma cultura narcísica colocam a criança numa posição testemunhal, onde seus sintomas — dos distúrbios de aprendizagem ao consumo compulsivo de  gagets — para além de avatares psicopatológicos,  podem ser considerados como efeitos de um tempo no qual a criança –— efeito de um desejo anônimo — ocupa a posição de  puro objeto de gozo (Roure, 2002).
Por outro lado, se até então tenho destacado uma prevalência do discurso social sobre o discurso parental  e a produção de um determinado laço perverso, isso não significa desconsiderar  o papel do ultimo, na constituição da subjetividade. Salientei  anteriormente  que tal discurso é  responsável por garantir a transmissão dos significantes fundamentais da filiação e sexualidade, determinantes na inscrição do filho em uma cadeia simbólica de filiação. 
Para finalizar,  retomo a afirmação de Monteiro e Cardoso (2001, p. 107) em  “Família e criação dos filhos”,  onde as  autoras  ressaltam que diante da pergunta “Onde busca  informações sobre a educação/criação dos (as) filhos (as) ?”,  a instituição escola  compareceu em terceiro lugar,    depois dos meios de comunicação e da Igreja: “as informações sistematizadas indicaram o parceiro(a)/ companheiro(a)  como a pessoa que : ajuda na criação diária dos filhos, substitui a mãe/pai na sua ausência e a pessoa com quem a mãe/pai conversa quando tem problemas com os filhos. Depois aparecem na seqüência, os pais ( avós paternos e maternos)  e os irmãos (tios).” 
É   por supor a existência de um laço desejante  constituído no interior da família,  materializado no cotidiano familiar, e a partir do qual a família parece se posicionar de forma singular,  que me  parece ser possível supor a possibilidade de uma desalienação do discurso parental ao discurso pedagógico. Parece-me  haver aí um espaço no qual o  discurso parental possa  intervir  e fazer da criança  não mais “objeto de puro gozo” mas sim “objeto causa de desejo”. 
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