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Dedico esse trabalho às crianças que, de uma forma ou de outra, manifestam sua 

esperança e seu desejo de mudança.  

 

“Só te conheço de retrato, 

não te conheço de verdade, 

mas teu sangue bole em meu sangue 

e sem saber te vivo em mim 

e sem saber vou copiando 

tuas imprevistas maneiras, 

mais do que isso: teu fremente  

modo de ser, enclausurado 

entre ferros de conveniência 

ou aranhóis de burguesia, 

vou descobrindo o que me deste 

sem saber que o davas, na líquida 

transmissão de taras e dons, 

vou te compreendendo, somente 

de esmerilar em teu retrato 

o que a pacatez de um retrato 

ou o seu vago negativo, 

nele implícito e reticente, 

filha de um homem; sua face 

oculta de si mesmo; impulso 

primitivo; paixão insone 

e mais trevosas intenções 

que jamais assumiram ato 

nem mesmo sombra de palavra, 

mas ficaram dentro de ti 

cozinhadas em lenha surda. 

Acabei descobrindo tudo 

que teus papéis não confessaram 

nem a memória de família 

transmitiu como fato histórico 

e agora te conheço mais 

do que a mim próprio me conheço, 

pois sou teu vaso e transcendência, 

teu duende mal encarnado. 

Refaço os gestos que o retrato 

não pode ter, aqueles gestos 

que ficaram em ti à espera 

de tardia repetição, 

e tão meus eles se tornaram, 

tão aderentes ao meu ser 

que suponho tu os copiaste 

de mim antes que eu os fizesse, 

e furtando-me a iniciativa, 

meu ladrão, roubaste-me o espírito” 

(Carlos Drummond de Andrade, Antepassado) 
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RESUMO 

 

Medeiros, A. P. (2014). Psicodinamismos da tendência antissocial: um estudo 

transgeracional. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

 

A literatura psicológica é unânime em afirmar que o ambiente é um importante propulsor do 

desenvolvimento infantil. Assim, ao considerar a importância do meio, é preciso entender que 

a família exerce uma importante influência na criança, podendo auxiliar ou dificultar seu 

processo evolutivo. A partir de uma perspectiva transgeracional, é possível identificar a forma 

como ocorrem a transmissão psíquica e o processo estruturante da organização familiar, 

correspondente à herança familiar em nível inconsciente, que transfere aspectos intrapsíquicos 

e intersubjetivos. A tendência antissocial pode levar a um importante rompimento das 

expectativas que a sociedade e a família têm para com a criança, sendo que os sintomas que a 

caracterizam compreendem a presença de brigas, agressividade, oposição, mentiras, fugas, 

desobediência, entre outros. Sendo assim, o presente trabalho visou compreender os 

psicodinamismos familiares envolvidos no surgimento e na manutenção da tendência 

antissocial em uma criança do sexo feminino de cinco anos de idade, a partir da perspectiva 

da teoria da Transmissão Psíquica Transgeracional. Foi realizado um estudo de caso com a 

participação de uma família, cuja criança apresenta sintomas de tendência antissocial. 

Participaram desta pesquisa: a criança, seus pais, sua avó materna e sua avó paterna. A 

avaliação realizada compreendeu a utilização da Bateria Hammer para todos os participantes; 

Teste de Apercepção Temática Infantil e Teste das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven 

para a criança; entrevista psicológica semiestruturada e Questionário de Capacidades e 

Dificuldades (SDQ-Por) para a mãe; e Teste de Apercepção Temática para todos os adultos. 

Os materiais foram analisados a partir de uma perspectiva clínica psicanalítica, além das 

cotações propostas pelos manuais dos instrumentos. A partir dos dados obtidos, nota-se que os 

sintomas da criança estão intimamente relacionados às angústias, sofrimentos e incertezas dos 

membros de sua família. As duas avós apresentam uma história que as aproxima e contribui 

para a compreensão familiar, sendo que ambas expressam uma dependência em relação ao 

outro, de forma que buscam relações que possam auxiliá-las a satisfazer suas necessidades. As 

avós e a mãe da criança sofreram privações emocionais ao longo da vida, relacionadas à 

ausência de figuras importantes, à separação prematura de seus pais e ao holding deficitário, 

sem encontrarem alguém para suprir-lhes as carências afetivas. A criança recebe a angústia 

dessas mulheres e seu desejo de mudança, por ela expressos através de sua impulsividade e 

agitação. Já o pai demonstra sentimento de inutilidade e futilidade frente ao mundo, o que o 

faz se distanciar da família e dos cuidados da filha. Como seus pais evidenciam a ausência de 

figuras de identificação para o exercício das funções parentais, a criança recebe conteúdos não 

elaborados, ligados a perdas, busca por holding, depressão e sensação de ser exigida além do 

que pode oferecer. Os contornos do Self infantil são pouco definidos¸ e a menina não se sente 

protegida por uma imposição segura de limites. Os sintomas da criança parecem ser uma 

maneira que ela encontrou para elaborar os conteúdos que lhe foram transmitidos, buscar 

ajuda e receber holding. Faz-se necessária uma intervenção nessa família, para que o 

tratamento da criança seja efetivo. Outras pesquisas devem ser realizadas, a fim de aprofundar 

o conhecimento sobre a temática. 

 

Palavras-chave: tendência antissocial; transgeracional; família; psicanálise. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Medeiros, A. P. (2014). Psychodynamisms of antisocial trend: a transgenerational study. 

Dissertação de Mestrado, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

 

The psychological literature is unanimous in stating that the environment plays a very 

important whole in children’s development process. In so being, the family may help or 

hinder their healthy growth. From an intergenerational perspective, it is possible to identify 

how the psychic transmission and the structuring process of the family organization 

(corresponding to the family inheritance on an unconscious level) occur as to the transfer of 

intrapsychic and intersubjective aspects. The antisocial trend can cause a major disruption of 

the expectations that society and the family have for the child, and the symptoms that 

characterize such trend encompass the presence of quarrels, aggression, opposition, lies, 

escaping from reality, and disobedience, among others. Therefore, this study aimed to 

understand the family psychodynamics involved in the onset and maintenance of antisocial 

trend in a female child of five years old, from the perspective of the Psychic 

Transgenerational Transmission theory. A case study including the participation of her family 

was conducted. So, the child, her parents, her maternal grandmother and her paternal 

grandmother were included. The evaluation encompassed the use of Hammer Battery (with all 

the participants); Children Apperception Test and Raven’s Coloured Progressive Matrices 

Test (with the child); psychological interview and the Strengths and Difficulties Questionnaire 

(SDQ-Per) (with the mother); and Thematic Apperception Test with all adults. The data were 

analyzed from a psychoanalytic clinical perspective, together with the conjectures proposed 

by manual instruments. It can be noted that the child's symptoms are closely related to the 

anguish, suffering and uncertainty of the members of her family. Both grandmothers have 

similar life histories, expressing a dependency on others, that contributes to the understanding 

of their families. Both wish to get involved in relationships that could help them to meet their 

needs. The child’s grandmothers and mother have suffered emotional deceptions throughout 

life, which are related to the absence of important figures, due to premature separation of their 

parents and consequent deficit of holding, and did not find other person to meet their affective 

needs. The child receives the distresses of these women and their wishes of changes in their 

lives, expressing such feelings through her impulsiveness and restlessness. Her father 

demonstrates a feeling of uselessness and futility as to the world, leading him to an emotional 

distance from his family and his daughter’s care. So, the chill’s parents reveal major losses 

that led to the absence of figures of identification in exercising their parental responsibilities. 

The child receives contents not well elaborated, related to loss, search for holding, depression 

and feeling of being required, but with no conditions to answer accordingly. The contours of 

the child’s Self are poorly defined and the girl does not feel protected by secure imposing 

limits. The child’s symptoms seem to be a way she found to elaborate contends and seek for 

help and holding. An intervention should be carried out with this family to help the child’s 

treatment. Further researches should be conducted to deepen the knowledge on the subject. 

 

Keywords: antisocial trend; transgenerational; family; psychoanalysis 
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Bola de meia, bola de gude 

“Há um menino 

Há um moleque 

Morando sempre no meu coração 

Toda vez que o adulto balança 

Ele vem pra me dar a mão 

Há um passado no meu presente 

Um sol bem quente lá no meu quintal 

Toda vez que a bruxa me assombra 

O menino me dá a mão 

E me fala de coisas bonitas 

Que eu acredito 

Que não deixarão de existir 

Amizade, palavra, respeito 

Caráter, bondade alegria e amor 

Pois não posso 

Não devo 

Não quero 

Viver como toda essa gente 

Insiste em viver 

E não posso aceitar sossegado 

Qualquer sacanagem ser coisa normal 

Bola de meia, bola de gude 

O solidário não quer solidão 

Toda vez que a tristeza me alcança 

O menino me dá a mão 

Há um menino 

Há um moleque 

Morando sempre no meu coração 

Toda vez que o adulto fraqueja 

Ele vem pra me dar a mão” 

(Milton Nascimento e Fernando Brant) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





23 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A importância da família para o desenvolvimento infantil 

 

 A literatura psicológica é unânime em afirmar que o ambiente é um relevante 

propulsor do desenvolvimento infantil. Assim, ao considerar a importância do meio, é preciso 

entender a influência que a família exerce na criança, podendo auxiliar ou dificultar o seu 

processo evolutivo. De acordo com Soifer (1982), a família tem sete funções para a criança, 

pois cabe a ela ensinar o cuidado físico (como alimentação e higiene); as relações familiares 

(elaboração da inveja e do Complexo de Édipo, desenvolvimento do amor e do respeito, por 

exemplo); a atividade produtiva e recreativa (como estudos e jogos); as relações sociais (com 

familiares e amigos); a inserção profissional; as relações sentimentais (escolha de parceiro) e 

como consolidar uma nova família. Portanto, a família deve assumir um papel de orientação e 

de cuidado desde os primeiros momentos de vida da criança até aquele em que ela for adulta e 

independente. 

 Nesse mesmo sentido, para Winnicott (1956/1993), a mãe exerce um papel de auxiliar 

no crescimento inato de seu filho, sendo necessário que ela se sinta amada pelo seu 

companheiro, inserida e aceita na sociedade e no círculo familiar para ser bem sucedida. De 

acordo com Dias (2003), a mãe de um filho recém-nascido também se encontra em um estado 

de dependência e sente-se tão desamparada quanto o próprio bebê. Na teoria winnicottiana do 

desenvolvimento emocional é ressaltada a importância do ambiente para a constituição da 

saúde emocional do bebê, sendo que a criança precisa dele para obter sustentação e apoio para 

o seu amadurecimento (Dias, 2003). 

 Primeiramente, a criança encontra-se em um estágio de dependência absoluta, na qual 

sua personalidade não está integrada. Neste período, a integração será auxiliada pela presença 

do holding (o aquecer, segurar e balançar a criança) e pelas experiências que farão a criança 

sentir-se dentro de seu corpo (Winnicott, 1958/2000). É importante destacar que quando a 

mãe não consegue identificar-se com o filho, este não consegue se constituir em uma unidade 

e se integrar, o que impede que ele se desenvolva normalmente e passe para os estágios 

subsequentes: a dependência relativa e a autonomia relativa. Assim, com o desenvolvimento 

prejudicado, a criança sente-se apenas como um corpo com partes soltas, o que pode acarretar 

o surgimento de patologias mentais (Brum & Schermann, 2004). 

 Nesta etapa de identificação da mãe com a criança, denominada preocupação materna 

primária, é fundamental que ela proporcione a experiência de ilusão ao bebê, oferecendo 



24 

 

sustentação e apoio a ele e favorecendo o desenvolvimento de sua criatividade primária 

(Abadi, 1998).  Após esse período, a mãe deve, gradualmente, oferecer situações que sejam 

frustrantes para o filho, não estando sempre presente quando ele precisar: assim, ele será 

capaz de guardar recordações da mãe até que ela volte. Esta experiência, denominada de 

desilusão, insere a criança na realidade e proporciona a ela um conhecimento de sua própria 

necessidade, sendo necessária para que o Self se desenvolva. Neste sentido, a criança 

conseguirá integrar sua personalidade principalmente quando sua mãe for suficientemente 

boa, ou seja, capaz de se adaptar às necessidades do bebê e lhe oferecer apoio e sustentação 

(Winnicott, 1958/2000). 

 Considerando todo este contexto, de acordo com Eizirik e Bergmann (2004), a função 

paterna também é fundamental para o desenvolvimento da criança, uma vez que o pai deve 

oferecer sustentação afetiva para a díade, de modo que a mãe possa interagir com o bebê. 

Assim, o pai deve proteger a mãe e evitar que ela tenha que se preocupar com outras situações 

do mundo externo (Dias, 2003). O pai também precisa auxiliar na divisão da relação 

simbiótica (figura materna-filho), de forma que a criança precisa do pai para elaborar a perda 

da relação fusional inicial com a mãe. Para Ferrari (1999), quando ambos os pais estão 

presentes, a criança consegue viver mais naturalmente os processos de identificação e 

diferenciação, sendo que a ausência de um deles pode influenciar no desenvolvimento da 

personalidade da criança, uma vez que a “super presença” da mãe ou do pai não supre a 

ausência do outro. Apesar desta ideia, é preciso relativizar esta informação, sobretudo em 

consequência dos novos arranjos familiares, que não devem ser compreendidos como capazes 

de originar psicopatologias.  

 A família deve, portanto, adaptar as condições ambientais às necessidades da criança, 

possibilitando sua maturidade emocional. De acordo com Dessen e Polonia (2007), é no 

ambiente familiar que a criança vai aprender a lidar com os conflitos, a expressar seus 

sentimentos e a controlar suas emoções. Essas aprendizagens deverão ser utilizadas também 

em outros contextos, até mesmo quando o indivíduo tornar-se adulto. 

 Desta forma, entende-se que quando os pais cuidam e atentam para as necessidades do 

filho, este se sente inserido em um ambiente capaz de responder às suas necessidades físicas e 

emocionais, fazendo com que ele conquiste confiança e consiga se desenvolver rumo à 

independência. Atualmente, sabe-se que os papéis exercidos dentro de cada família têm se 

tornado complexos e multidimensionais, sobretudo devido às modificações ocorridas ao longo 

do tempo e pelos diferentes contextos culturais existentes (Dessen & Silva Neto, 2000). Desta 
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forma, entende-se a importância de um trabalho completo com o grupo familiar a fim de 

compreender melhor a sua organização e influências entre os indivíduos que o compõe. 

 

1.2 Transmissão Psíquica Transgeracional 

  

 O tema da transmissão psíquica transgeracional corresponde a um processo 

estruturante da organização familiar, que compreende a herança familiar que ocorre em nível 

inconsciente e que transita entre os níveis intrapsíquicos e intersubjetivos (Féres-Carneiro, 

Lisboa & Magalhães, 2011), fazendo parte da constituição do sujeito desde antes do seu 

nascimento (Santos & Ghazzi, 2012). Esta temática está presente na psicanálise desde os 

tempos de Freud e tem sido aprofundada em pesquisas realizadas principalmente nas últimas 

três décadas. Inicialmente, Freud (1895/2006) preocupou-se em investigar o conceito de 

transmissão da neurose: para ele, um indivíduo desenvolveria a neurose não por uma questão 

hereditária, mas sim por uma possibilidade de predisposição familiar em decorrência de 

questões relacionais entre os membros deste grupo, sendo a transferência um importante meio 

de transmissão da vida psíquica. Desta maneira, a relação transferencial vivenciada na família 

seria uma estratégia essencial para a transmissão do legado.  

 Apesar destas ideias, Magalhães e Féres-Carneiro (2004) destacam que Freud deixava 

clara a possibilidade de o sujeito transformar o seu destino, de forma que ele não estaria preso 

ao passado e predestinado a apenas repeti-lo. Assim, o legado recebido pelo indivíduo, por 

meio da relação transferencial, pode ser transformado e assumir um papel diferente daquele 

esperado.  

 Dentre os trabalhos de Freud em que a questão da transmissão é abordada, destaca-se 

Totem e Tabu (1913/1974). Neste texto, o autor afirma que a transmissão pode ocorrer tanto 

por identificação com os pais quanto pela chamada transmissão genérica, que corresponde à 

transmissão proveniente de traços que estão presentes na pré-história ou em gerações 

anteriores do indivíduo. Nesse sentido, a herança seria advinda de objetos que foram perdidos, 

cujo luto não pode ser vivido ou que não foi acompanhado do processo de simbolização; em 

suma, ocorre a transmissão de objetos em relação aos quais não foi realizado o trabalho de 

elaboração psíquica. Neste mesmo sentido, Correa (2003) ressalta que a criança sempre 

herdará de seus pais aqueles sonhos e desejos que não foram conquistados por eles.  

 Estas transmissões podem ocorrer de diferentes maneiras, o que justifica a utilização 

de diferentes conceitos. Desta forma, ao tratar das transmissões entre familiares, Falcke e 

Wagner (2005) discutem as diferenças entre os conceitos de transgeracionalidade, 
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intergeracionalidade e multigeracionalidade. O primeiro conceito, representado pelo prefixo 

trans, apresenta a ideia de componentes que perpassaram as histórias familiares e estão 

presentes nas gerações. Já o segundo, com o prefixo inter, indica que há passagem de 

conteúdos entre a mesma geração, sem permanecer necessariamente nas seguintes. Enfim, 

multi sugere que há um envolvimento de várias gerações, sendo que estas gerações podem ou 

não estar ligadas diretamente. A partir desta exposição, optar-se-á por utilizar o conceito de 

transgeracionalidade no presente trabalho, uma vez que este conceito contempla de uma 

melhor maneira o objetivo deste estudo e o método que foi empregado nele, que implicou o 

estudo de três gerações ligadas diretamente. No entanto, deve-se considerar que a transmissão 

multigeracional não será descartada, uma vez que podem surgir elementos importantes nesta 

linha de transmissão.   

 É possível encontrar na literatura diversas definições para conceitos como 

“Transgeracionalidade”, o que pode aprofundar o conhecimento a respeito desta forma de 

transmissão. Para Zen, Luescher, Nunes, Bens e Aguiar (2006), a transgeracionalidade pode 

ser definida como uma herança através das gerações, uma transmissão dos significantes dos 

pais e dos outros ancestrais, que ocorre por meio do inconsciente e não através de uma 

transmissão genética.  

 Já de acordo com Baranes (2001), aquilo que é abarcado como transgeracional não 

tem o intuito de remeter a um contexto histórico, mas sim compreender como cada indivíduo 

se organiza com relação aos movimentos eu/outro, dentro/fora, passado/presente e 

introjetivo/projetivo. Neste sentido, o homem precisa entender que está inserido em um 

espaço com possibilidades de ação e representação, mas que são permeados pelos mitos 

familiares (Prado, 2000).  

 Diante desta compreensão, o mito familiar é um importante conceito da transmissão 

psíquica familiar, uma vez que é ele que organiza o sistema de crenças que define os papéis e 

atribuições de cada componente da família. Sendo assim, o grupo compartilha crenças sem, 

muitas vezes, questioná-las, o que protege e fortalece a família, além de manter a 

concordância grupal, favorecendo sua perpetuação (Henriques & Gomes, 2005). 

 Neste sentido, Pichon-Rivière (1980/1994) apresenta os conceitos de depositante, 

depositado e depositário. O depositante é o responsável por depositar ou projetar conteúdos, 

como sentimentos, fantasias e conflitos (que são chamados de depositado) no depositário. 

Essa transmissão pode ocorrer em diversos sentidos e pode acarretar diferentes respostas nos 

indivíduos e no grupo familiar como um todo. Para Box, Copley, Magagna e Moustaki 

(1981/1994) os membros da família podem usar uns aos outros para expressar características 
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suas e para transmitir a eles o seu psicodinamismo, ou seja, suas angústias, situações 

emocionais que não foram elaboradas, fantasias e lutos. Essa transmissão pode ocorrer por 

meio da identificação projetiva e influenciar os psicodinamismos de cada membro familiar.  

 Para Soifer (1982), a família tem uma função institucional que é de servir de controle, 

segurança e depósito de fantasias, assim como inseguranças e receios que podem impedir um 

bom desenvolvimento e que são provenientes de uma parte primitiva da personalidade. Os 

legados familiares advindos dos antepassados influenciam a forma de contenção da parte mais 

imatura da personalidade, o que intervém no desenvolvimento da família atual e pode, ainda, 

transmitir para as outras gerações conteúdos não elaborados ou reprimidos, que se perpetuam 

até sua elaboração. Da mesma forma, as defesas utilizadas pelos antecessores podem ser 

usadas pelos descendentes sem que esses percebam esta transmissão. 

 Käes (1997) é um importante teórico francês da atualidade que se preocupou em 

abordar as questões da transgeracionalidade. Para ele, estes trabalhos se iniciaram a partir da 

observação de pacientes borderline, narcísicos e psicóticos, e foram estendidos para os temas 

de luto, incorporação e fantasma. De acordo com este autor (Käes, 2001), a transmissão 

psíquica transgeracional ocorre predominantemente em caráter inconsciente e por meio da 

comunicação não verbal, a partir da repetição de comportamentos e da forma como as pulsões 

se manifestam. 

 O autor ainda declara que o ego de um indivíduo é formado a partir de outros egos, 

sendo passado de outras gerações para a geração atual por meio da identificação (Käes, 2005). 

O que seria transmitido corresponde a “preferencialmente, o que não contém, aquilo que não 

se retém, aquilo de que não se lembra, como a vergonha, a falta, a doença, o recalcamento, os 

objetos perdidos e ainda enlutados” (Käes, 1998, p. 9). Além disso, pode também ser 

transmitido aquilo que mantém os vínculos familiares, como as ideias, os mecanismos de 

defesa e as identificações (Käes, 1998).  

 Ainda para Käes (1994), todas estas transmissões ocorrem por meio de um jogo 

transicional que possibilita que o “eu” formado seja metafórico, ou seja, o ego é formado a 

partir dos egos anteriores, mas a transicionalidade proporciona uma modificação e criação de 

novos elementos da história. É a partir deste jogo que a família proporciona a construção de 

uma personalidade diferente ao indivíduo, mas que sustenta elementos provenientes das 

outras gerações.  

 Eiguer também tem se destacado como um importante autor desta temática, propondo 

a teoria da transmissão psíquica transgeracional (Eiguer, 1998), que se baseia na ideia de que 

há um campo de forças psíquicas inconscientes, resultado de um trabalho de sucessivas 
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gerações. Para Eiguer (1985), a família é organizada a partir do conjunto inconsciente da vida 

familiar, formada por um coletivo de psiquismos individuais, sendo, no entanto, diferente 

deles. Dessa maneira, os sistemas familiares se constituem a partir das ações de cada um dos 

componentes e de suas interações, o que resulta em uma organização familiar que estabelece a 

coerência de seu funcionamento (Morin, 1982/2005). É a partir desta organização que cada 

participante da família torna-se ativo e responsável não apenas pela sua história, como 

também pela do grupo, sendo que cada membro tem um papel dentro da dinâmica familiar, 

que influencia os outros envolvidos. Neste contexto há uma circulação de fantasias entre os 

membros e a instituição de um espaço simbólico no qual habitam angústias e medos 

(Figueiras et al., 2007). 

 Eiguer (1998) faz uso do conceito de “objeto de transmissão” para explicar sua teoria. 

De acordo com ele, o que se transmite corresponde a representações de um objeto, que são 

colocadas em um outro por meio da intermediação de um sujeito, sendo que este indivíduo 

também já investiu e erotizou o objeto anteriormente. Todo este processo será proporcionado 

pela identificação, conforme já mencionado por Käes (2005), e deverá ocorrer no campo da 

intersubjetividade, o que favorece uma consistência fantasmática à subjetividade. 

 Neste sentido, deve-se compreender o conceito de “fantasma”, que representa a 

ligação entre conteúdos conscientes, pré-conscientes e inconscientes, manifestando-se 

inicialmente no momento da união do casal parental (Eiguer, 1985). De acordo com 

Valdanha, Scorsolini-Comin e Santos (2013), são estes conteúdos que estão presentes em 

objetos inconscientes e que serão projetados nos vínculos libidinais de objeto, de maneira que 

“cada membro da família relaciona-se com o outro de acordo com o modelo objetal dessas 

representações, que são dinâmicas e, portanto, passíveis de transformação no tempo” (p. 74). 

 Além disso, Eiguer (1995) apresenta três organizadores psíquicos da vida familiar que 

abarcam aspectos inconscientes e que têm como objetivo estruturar os vínculos familiares: a 

escolha do objeto, o eu familiar e os fantasmas partilhados. O primeiro deles, a escolha do 

objeto, representa a escolha do parceiro e acontece a partir de um modelo dos objetos infantis. 

A importância da família neste momento é a de que ela é responsável por preparar o indivíduo 

para escolher um parceiro que esteja fora do grupo familiar. O segundo organizador, o eu 

familiar, é composto pelos seguintes aspectos: sentimento de pertença na família, ou seja, 

sentimentos dos membros que inserem uns aos outros no grupo; habitat interior ou lar, que é 

um espaço de todos os membros do grupo; e ideal de ego, que representa a satisfação de todos 

os membros do grupo como diferente da satisfação individual. Por fim, o terceiro organizador, 
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chamado de fantasmas partilhados, refere-se ao conjunto dos fantasmas de cada membro do 

grupo familiar, que gera novos significados e histórias na família.  

 Nessa mesma direção, Passos (2006) relata uma entrevista com Eiguer, em que este 

sustenta que, muitas vezes, os filhos adoecem em decorrência de uma confrontação entre o 

ambiente social e o familiar. Quando a família sente insegurança ou desconfia de um filho, há 

maiores chances deste sentir-se despreparado para o ingresso no mundo adulto. Ainda para 

Eiguer, a patologia do transgeracional estaria relacionada ao fato de filhos vivenciarem, como 

seus, traumas que ocorreram com seus pais ou avós e que não foram elaborados por eles. 

Assim, o pai passaria ao filho, por meio de uma identificação que é desorganizadora, 

situações não elaboradas que podem causar sintomas ou patologias (Eiguer, 1997).  

 Além disso, Eiguer acredita que a ausência do pai e/ou da mãe, a constante mudança 

destas figuras ou a dificuldade de delimitar seus papéis podem originar dificuldade nos filhos, 

resultando em problemas como psicopatias e delinquência. Nesta mesma entrevista (Passos, 

2006), Eiguer defende a ideia de que o indivíduo considerado infrator apresentou dificuldade 

em construir a sua identidade e/ou apresenta um sentimento de que foi lesado ou roubado pela 

família.  

 De acordo com Correa (2000), a transmissão transgeracional ocorre a partir de uma 

linguagem que está presente dentro de cada família e que estabelece as comunicações entre os 

membros, capaz de transmitir dificuldades e anseios. Contudo, são poucas as pessoas que 

percebem essa influência familiar, o que dificulta que muitos quebrem esses processos de 

transmissão que terminam, muitas vezes, em repetições de comportamentos entre os membros 

da família (Correa, 2000).  Sendo assim, para esta autora, são transmitidos costumes, valores e 

normas entre as gerações, que provocam o vínculo do indivíduo com o passado, o seu 

enraizamento e sentimento de pertença.  

 Ainda para Correa (2000), o legado cultural que é transmitido entre as gerações 

proporciona o desenvolvimento emocional, a apropriação do corpo, a construção e a 

integração do eu, o que favorece o desenvolvimento emocional do indivíduo que recebeu este 

legado. Neste sentido, a transmissão psíquica transgeracional exige um constante trabalho 

psíquico, que é obrigatório tanto para a elaboração quanto para a transformação daquilo que 

foi recebido das gerações anteriores (Correa, 2003). 

 Já para Santana (2004), o ambiente familiar é o primeiro que vai transmitir ao sujeito 

seus valores e as informações que são necessárias e determinantes para a estruturação da 

personalidade. Neste sentido, Andrade (1998) propõe o conceito de ponto transferencial, 

defendendo a ideia de que o indivíduo estabelece todas as suas relações como um reflexo da 
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forma como ele vivenciou a interação com seus pais. Assim, as experiências deste primeiro 

relacionamento serão transferidas de maneira inconsciente a outras pessoas, de forma que 

essas vivências positivas e negativas da infância serão reexperimentadas em outros momentos 

da vida.  

 Nesse sentido, para Santana (2004), as experiências negativas, como um ambiente 

familiar não acolhedor na infância, podem chegar a mutilar os componentes afetivos e 

racionais do indivíduo, o que diminui sua autonomia, a autoria de pensamentos criativos e 

podem vir a comprometer o desenvolvimento das estruturas mentais, sendo um dos 

causadores de comportamentos agressivos.   Desta forma, deve-se entender que o grupo 

familiar todo influencia no desenvolvimento de uma criança. Zen et al. (2006), por exemplo, 

destacam a importância dos avós no desenvolvimento dos netos, sendo que estes avós 

representam a referência do passado, enquanto que os pais são a referência do presente. Além 

disso, os avós seriam responsáveis pelo enriquecimento da identidade dos netos, uma vez que 

transmitem a eles linguagens, símbolos, silêncios e memórias. Para Trachetenberg, Kopittke, 

Pereira, Chem e Mello (2005), os filhos têm seus conteúdos psíquicos demarcados pelos avós, 

mesmos que não os tenham conhecido. Isso ocorre porque a vida psíquica de seus pais foi 

marcada pela influência dos avós, de forma que esta transmissão impede uma independência 

com relação à família: há sempre uma imposição psíquica aos descendentes.  

Para Falcke e Wagner (2005) o indivíduo sempre será herdeiro e prisioneiro dos 

elementos trazidos por suas gerações anteriores, uma vez que as relações estabelecidas pelos 

seus antepassados e as que o indivíduo estabelecerá dentro de sua família influenciarão seus 

comportamentos e escolhas no futuro. Os mesmos autores apresentam sete conceitos que 

estão relacionados aos fenômenos transgeracionais: lealdades, valores, crenças, mitos, 

segredos, ritos ou rituais e legados. O primeiro deles, lealdades, refere-se a forças que tornam 

o sujeito um membro efetivo do grupo e que fazem com que ele cumpra deveres perante este. 

Valores são os aspectos que os pertencentes do grupo preocupam-se em transmitir aos 

descendentes. Já as crenças são as ideias de certo e errado presentes na família. Os mitos 

representam as características presentes na família e aceitas por ela, mas que são pouco 

explicadas. O conceito de segredos refere-se ao respeito à privacidade do sujeito. Os 

chamados ritos ou rituais são as cerimônias familiares que procuram transmitir os valores, 

mitos e crenças aos componentes. Por fim, os legados são os fenômenos que transmitem os 

principais aspectos da família de que se espera uma continuidade. Os valores e crenças são 

transmitidos aos descendentes; no entanto, se estes se comportarem de forma diferente 



31 

 

daquela que é esperada pela família, o resultado poderá ser o de um conflito entre gerações 

(Falcke & Wagner, 2005). 

 Estes conflitos familiares podem, inclusive, ocasionar o surgimento de sintomas, 

conforme pode ser encontrado na literatura. De acordo com Soifer (1982), os sintomas físicos 

ou psíquicos de um indivíduo podem ser entendidos como uma resposta a um conflito 

familiar, sendo que a pessoa representa a família toda. Neste mesmo sentido, tanto Pichon-

Rivière (1980/1994), quanto Eiguer (1995), parecem referir-se principalmente aos fenômenos 

intergeracionais, mas deve-se ressaltar a possibilidade deles serem vividos também 

transgeracionalmente, quando, por exemplo, o filho é depositário do luto resultante da morte 

de seu avô. 

Alguns autores buscam compreender as possibilidades de delimitar intervenções e 

tratamentos a partir das considerações teóricas a respeito da transmissão psíquica 

transgeracional. Sendo assim, Magalhães e Féres-Carneiro (2004), enfatizam a importância de 

analisar a visão global do grupo e verificar como o paciente se posiciona como aquele que se 

beneficia da forma como a família está organizada. Além disso, deve-se utilizar a 

transferência vivenciada no processo terapêutico como uma importante ferramenta 

interventiva, uma vez que é por meio deste dispositivo que há a possibilidade de o indivíduo 

ressignificar e se apropriar daquilo que foi transmitido, podendo compreender qual é sua 

posição e papel dentro de sua família.   

Para Gomes e Zanetti (2009), Eiguer (2006) e Correa (2003), a terapia familiar 

psicanalítica é um espaço que possibilita intervir a partir do olhar para o transgeracional. 

Eiguer (2006) destaca que por meio da terapia familiar os membros poderão se expressar de 

forma diferente da que estão acostumados. Este diálogo, para Gomes e Zanetti (2009), 

proporcionará a vivência e resolução de conflitos, sendo que o terapeuta deve atentar para 

aquilo que é proveniente, e não elaborado, de outras gerações.  

As considerações de todos estes autores parecem fornecer um enquadre bastante 

promissor para a compreensão do modo de atuação dos psicodinamismos inconscientes da 

família na produção transgeracional da psicopatologia infantil, particularmente nos casos de 

tendência antissocial, que vêm apresentando uma prevalência crescente em nossa sociedade. É 

no contexto dessas novas contribuições das teorias da transmissão psíquica transgeracional 

que este estudo busca entender como operaria, em termos psicodinâmicos, a relação entre o 

funcionamento familiar, considerando os seus aspectos conscientes e inconscientes, e a 

tendência antissocial infantil, uma vez que a literatura científica reconhece, como será 

apresentado a seguir, a influência capital da família no desenvolvimento dessa patologia. 
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1.3 Tendência antissocial: aspectos descritivos e compreensão psicanalítica 

 

 Na literatura científica encontra-se similaridade entre as definições de Transtorno de 

Conduta e tendência antissocial. A primeira nomenclatura é mais comumente utilizada em 

pesquisas que investigam seus aspectos descritivos e em definições presentes em manuais 

médicos, como a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 

Saúde (CID-10), da Organização Mundial da Saúde – OMS (2006) e o Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) da American Psychiatric Association – APA 

(2014). Já a segunda definição (tendência antissocial) é mais frequente quando as pesquisas 

referem-se a uma compreensão psicanalítica da temática. Desta maneira, este capítulo respeita 

a nomenclatura utilizada pelos autores dessas duas vertentes de compreensão da 

psicopatologia, entendendo os dois termos como sinônimos. O restante do estudo utiliza o 

termo “tendência antissocial”, por se referir à perspectiva psicanalítica utilizada neste 

trabalho.  

 De acordo com a CID-10 (OMS, 2006), este transtorno caracteriza-se por um 

repetitivo padrão de comportamento desafiador ou antissocial, que pode produzir um 

importante rompimento das expectativas que a sociedade tem para com a pessoa, levando em 

consideração a sua idade. Os sintomas que caracterizam o distúrbio são: brigas ou 

intimidações em excesso, roubo, mentiras, crueldade com pessoas ou animais, desobediência 

grave e contínua, fugir de casa e da escola, frequentes ataques de birra, entre outros. Essa 

classificação subdivide estes transtornos em: a) restrito ao contexto familiar; b) não 

socializado; c) socializado; d) desafiador de oposição; e) outros não especificados. 

 O DSM-V (APA, 2014) descreve que os indivíduos com este distúrbio têm pouca 

empatia e preocupação com os sentimentos dos outros. Eles tendem a não apresentar culpa e 

remorso e percebem os comportamentos dos demais como ameaçadores, justificando assim a 

sua conduta agressiva. Consideram ainda que a agressividade utilizada não é demasiada e 

pode ser justificada. A autoestima é baixa, assim como a tolerância às frustrações. Dentre as 

outras características da personalidade, destaca-se traços de afetividade negativa, humor 

irritável, busca de imprudências e fortes emoções, além de desconfiança e explosões de raiva. 

Diferentemente da CID-10 (OMS, 2006), o DSM-V (APA, 2014) define o Transtorno 

“Desafiador de Oposição” como uma categoria à parte do Transtorno de Conduta, sustentando 

que o primeiro não inclui padrões de comportamento que violam os direitos básicos do outro. 

A presença do Transtorno de Conduta pode estar associada ao comportamento sexual 

precoce, consumo de álcool e drogas, expulsão escolar e baixo rendimento acadêmico. Além 
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disso, este distúrbio pode estar mais presente (mas nem sempre) naqueles que têm quociente 

de inteligência abaixo da média, sobretudo para a inteligência verbal. Essas características 

podem favorecer um diagnóstico adicional ao Transtorno de Conduta, como o Transtorno de 

Oposição Desafiante, Transtorno Específico da Aprendizagem, Transtornos de Ansiedade, 

Transtornos Depressivos ou Bipolar, Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade e 

Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias (APA, 2014). 

 A prevalência do Transtorno de Conduta tem aumentado com o passar do tempo e está 

mais presente em contextos urbanos do que rurais. Atualmente, a taxa de prevalência é 

considerada consistente, variando entre 2% e 10%, com mediana de 4%, nas mais diferentes 

etnias (APA, 2014). As taxas de frequência do Transtorno de Conduta aumentam da infância 

para a adolescência; além disso, ele é mais frequente no sexo masculino do que no feminino 

(APA, 2014), podendo haver diferenças de suas manifestações entre os sexos. 

 Em uma investigação das manifestações da tendência antissocial em meninas e 

meninos, Cauffman (2008) concluiu que as crianças do sexo feminino que apresentam este 

transtorno tendem a manifestar um maior número de comorbidades ou outros problemas de 

saúde mental, quando comparadas com o sexo masculino. Além disso, Rodríguez (2010) 

destaca que as manifestações da tendência antissocial são diferentes entre os sexos devido à 

maior importância que é dada à socialização e aos relacionamentos familiares em meninas. 

Estes fatores levariam as meninas a conseguir melhores estratégias de resolução de conflito 

positivas e cooperativas, o que tende a diminuir as manifestações de agressividade e dos 

problemas de comportamento. Há também evidência de que as meninas são constantemente 

vigiadas, o que diminuiria as oportunidades para a manifestação da agressividade. Em 

concordância com esta ideia, Consuelo e Fuensanta (2010) destacam que, em decorrência 

desta vigilância, a conduta agressiva por parte das meninas, muitas vezes, passa desapercebida 

e ocorre de forma mais sutil. Já os meninos têm a agressividade mais marcada, até mesmo 

porque, frequentemente, esses comportamentos são vistos como marcadores da masculinidade 

e sinal de valentia. 

 Assim, entende-se que a literatura aponta para a maior prevalência da tendência 

antissocial em meninos como uma consequência de diversos fatores que estão associados, 

desde a maneira como a criança vive o processo de socialização, até o status conferido aos 

meninos, vistos como valentes, ou às meninas, que são vistas como mais comportadas e mais 

empáticas com relação aos sentimentos dos outros. Estas diferenças de gênero, que se 

estendem para outros âmbitos da vida da criança e que se mantêm ao longo da fase adulta, 
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evidenciam a necessidade de novos trabalhos que investiguem a questão do gênero mais 

profundamente. 

 Na Psicanálise, autores clássicos se preocuparam em discutir o diagnóstico, a etiologia 

e o tratamento dessa patologia. Para Freud (1933/1976), o desenvolvimento dos códigos 

morais e de conduta da criança, elementos comprometidos na tendência antissocial, está 

intimamente ligado ao superego, instância da personalidade que atua como censor sobre as 

atividades e pensamentos do indivíduo e que é um depósito de modelos de conduta, códigos 

morais e parâmetros de inibição da personalidade. A constituição do superego de uma criança 

ocorre a partir do modelo de superego dos pais, ou seja, os modelos de conduta e suas ações 

são influenciados diretamente por essas figuras. Essa teoria de Freud sobre o papel do 

comprometimento do superego na gênese da tendência antissocial levou vários psicanalistas 

subsequentes a ele, como Soifer (1982), a considerarem também que o desenvolvimento dessa 

patologia referir-se-ia a uma ausência ou a um desenvolvimento atípico, falho ou atrofiado 

dessa instância de personalidade. 

 Contudo, em outro trabalho, o próprio Freud (1916/1996) ofereceu uma versão 

alternativa a essa teoria, ao verificar que as pessoas que cometiam atos antissociais o faziam 

em função de um sentimento de culpa pré-existente, sendo que, após a prática desta ação, elas 

sentiam um imenso alívio mental. Para Freud, o sentimento de culpa que essas pessoas 

apresentavam era uma reação ao Complexo de Édipo, às intenções criminosas de matar o pai 

e ter relações sexuais com a mãe. Assim, as más ações reais teriam o propósito de aliviar o 

sofrimento que estas intenções teriam causado, deslocando-as para outro foco. Ainda para 

Freud, seria mais fácil visualizar esse movimento em crianças, que muitas vezes se 

comportam mal para vivenciarem a punição, o que seria mais um indício de que a culpa é 

antecessora da ação criminosa.  

Winnicott (1958/1999) destacou-se ao aprofundar seus estudos a respeito da tendência 

antissocial. Ele compreende que a ausência ou o déficit do superego não devem ser 

considerados como a origem do comportamento antissocial, uma vez que mesmo crianças 

com tendências criminais apresentam sentimento de culpa. Devido ao seu trabalho como 

psiquiatra consultor do Plano de Evacuação Governamental, Winnicott teve um estreito 

contato com crianças que sofreram as consequências da Segunda Guerra Mundial, fato que foi 

primordial para o desenvolvimento de uma teoria a respeito da tendência antissocial. A partir 

de suas observações, ele compreendeu que o fator ambiental era primordial no 

desenvolvimento de quadros como delinquência e distúrbios de caráter, que resultariam de 
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uma falha do ambiente em proporcionar cuidados físicos e emocionais suficientes às crianças 

para permitir-lhes um bom desenvolvimento.  

Para Winnicott (1956/1993), a tendência antissocial fundamenta-se em uma privação 

ocorrida no passado da criança, em um momento em que ela já consegue perceber que a falha 

é ambiental, ou seja, já apresenta uma diferenciação mínima entre o eu e a realidade. De 

acordo com ele, a criança com tendência antissocial perdeu algo de bom que ocorreu em sua 

vida, e a duração dessa retirada extrapolou o tempo em que a criança teria sido capaz de reter 

a lembrança do objeto e da experiência vivenciada, caracterizando a de-privação. Nesse 

contexto, os comportamentos delinquentes seriam uma tentativa de reencontrar o objeto e a 

experiência perdidos e de reconquistar autoconfiança. Segundo Winnicott (1958/1999), os 

primeiros sinais da tendência antissocial seriam a avidez e inibição de apetite: enquanto a 

avidez representa uma procura do bebê pela mãe que foi responsável pela privação que ele 

sofreu, a inibição do apetite demonstra que a criança não consegue mais receber aquilo que 

foi oferecido pela mãe, no caso, o alimento.  

Winnicott (1958/1999) propõe a existência de duas vertentes para a tendência 

antissocial: o roubo e a destrutividade. A primeira, o roubo, refere-se a quando a criança 

busca algo (a experiência perdida ligada ao relacionamento entre ela e a mãe) e não o 

encontra, optando então por procurar um objeto substituto. Já na vertente da destrutividade, a 

criança busca uma estabilidade ambiental que deve suportar a tensão decorrente do seu 

comportamento impulsivo e que não foi encontrada no lar. É essa estabilidade que define 

limites claros e que vai permitir à criança movimentar-se ou excitar-se, pois sem ela ocorre 

um incremento da angústia e a criança ou se torna inibida ou atua de modo antissocial para 

liberar a tensão. Dessa maneira, a agressividade seria uma estratégia empregada pela criança 

para buscar limites e contenção por parte das figuras de autoridade. 

Essa compreensão da vertente da destrutividade encontra suas bases na teoria do 

próprio Winnicott sobre a origem e a evolução da agressividade em bebês: segundo este autor, 

os bebês alternam momentos de estados excitados com momentos de estados tranquilos 

(Winnicott, 1958/1983). Enquanto os estados tranquilos têm a função de integração, em 

termos de tempo, espaço e alojamento da psique, os estados excitados correspondem aos 

momentos de contato com a realidade e de estabelecimento das raízes da agressividade. Esta 

excitação do bebê é originada por duas fontes: instintualidade e motilidade, sendo que a 

instintualidade possui também raízes para a destrutividade. Nos momentos em que a criança 

estiver nos estados excitados, é fundamental a presença de uma figura materna que seja capaz 

de sustentar essa agressividade, de maneira que o bebê possa perceber que está seguro e que 
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pode manifestar a sua impulsividade (Dias, 2003). Desse modo, a presença materna é 

fundamental para que o bebê compreenda a possibilidade e a importância da reparação, uma 

vez que, se isso não ocorrer, ele poderá temer que sua agressividade cause danos irreversíveis 

(Winnicott, 1954/2000). Nesse sentido, a depressão materna ou a recusa da mãe em aceitar a 

agressividade do bebê podem fazer com que o filho passe a buscar por uma figura materna 

que o aceite e auxilie.  

Além da figura materna, é fundamental a presença do pai para realizar a contenção da 

criança nesses momentos excitados, uma vez que ele poderá passar segurança ao bebê, impor 

limites e fazer com que o seu filho compreenda que pode movimentar-se livremente, pois a 

figura paterna será capaz de reparar os danos causados, ou até mesmo impedi-los. A ausência 

do pai ou a da mãe no cumprimento dessas funções pode fazer com que a criança tema pelas 

consequências de sua destrutividade, podendo deprimir-se, esconder seus impulsos, 

desenvolver um excessivo e prematuro autocontrole ou então a tendência antissocial (Dias, 

2003). 

À medida que o bebê começa a se integrar, sobretudo nos estados tranquilos, ele é 

capaz de perceber que os impulsos estão presentes em si mesmo, e não são provenientes do 

ambiente. No entanto, é no contato com o meio externo que ele conseguirá vivenciar esta 

capacidade para a agressão, de forma que a evolução desse seu “potencial agressivo” 

(Winnicott, 1958/1999, p. 304) vai depender da sua relação com o ambiente e da quantidade 

de oposição que ele encontrará. A quantidade de oposição fornecida ao bebê é fundamental 

para o seu desenvolvimento, uma vez que o excesso poderá inibir a sua experiência instintual; 

por outro lado, a ausência de oposição poderá fazer com que a criança manifeste 

demasiadamente seus impulsos e agressividade (Dias, 2003). 

Segundo Winnicott (1958/1999), a tendência antissocial, em sua vertente do roubo, 

estaria relacionada à ausência da figura materna, o que representaria o sentimento de perda de 

objeto, de forma que a criança não pode contar com a disponibilidade da mãe, nem ter as suas 

necessidades emocionais atendidas; é essa constelação de fatores que a faz buscar por outro 

objeto: “A criança que furta um objeto não está desejando o objeto roubado, mas a mãe, sobre 

quem ela tem direitos” (p.141).  Já na vertente da agressividade, a tendência antissocial estaria 

relacionada à falta de moldura, de limites, que deveriam ser impostos por uma figura paterna 

rigorosa, capaz de conter a criança e de também proteger a mãe. Sem esta proteção e 

contenção, a criança age de forma livre, mas desprotegida, o que representa a destrutividade. 

Dessa forma a destrutividade vinda da criança significa uma busca constante por estabilidade 

e por um ambiente que seja capaz de suportar o seu comportamento impulsivo. 
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É importante destacar, contudo, essa característica positiva que representa a busca da 

cura a partir da manifestação dos sintomas da tendência antissocial. De acordo com Winnicott 

(1958/1999) a criança comporta-se desta forma porque tem esperança de que suas 

necessidades poderão ser atendidas, de forma que os comportamentos refletem uma procura 

por ajuda.  

 Se a importância da família e das relações familiares no desenvolvimento da tendência 

antissocial é insinuada na teoria freudiana e assumida explicitamente na winnicottiana, os 

autores contemporâneos que se dedicaram ao estudo desse quadro têm cada vez mais 

prosseguido nessa direção, dentro e fora da Psicanálise. Para Bordin e Offord (2002), por 

exemplo, embora este distúrbio tenha alicerces tanto em fatores constitucionais como em 

ambientais, os fatores que mais interferem no seu surgimento são os problemas familiares e 

sociais da história da criança. Esses autores descrevem uma lista dos fatores mais envolvidos 

no aparecimento dessa patologia: receber cuidados maternos e paternos inadequados, ter pais 

agressivos e violentos ou com problemas de saúde mental, residir em áreas urbanas e ser do 

sexo masculino. Bordin e Offord ainda enfatizam a importância de observar a contribuição da 

criança para a forma como ocorrerá o relacionamento entre pais e filhos, uma vez que um 

filho desobediente e agressivo favorecerá a desorganização familiar.  

 Para Santana (2004), a agressão é inerente ao comportamento humano, sendo que a 

chance para ela se modificar para positiva (aquela que traz benefícios à criança) ou negativa 

(que prejudica a criança) depende das interações do indivíduo com o meio. Caso haja a 

presença de uma mãe suficientemente boa e de um ambiente facilitador, a agressividade da 

criança será desenvolvida positivamente. Por outro lado, quando o meio é desfavorável e não 

consegue atender às necessidades da criança, esta tende a manifestar sua agressividade 

negativamente, sendo que estes comportamentos podem caracterizar a tendência antissocial. 

Ainda, para Santana (2004), as crianças tendem a apresentar comportamentos relacionados à 

tendência antissocial se seus pais forem usuários de álcool, se elas forem frequentemente 

agredidas física e psicologicamente por eles, se os pais estão separados ou ficam a maior parte 

do tempo fora de casa, se não há regras no lar ou horários definidos para a criança se 

alimentar, estudar e brincar, e se a educação é permeada por coerção e pressão. Além disso, a 

criança tem mais probabilidade para desenvolver a tendência antissocial se ela for a principal 

responsável pelo cuidado de irmãos mais novos e se apresentar baixa autoestima e problemas 

de aprendizagem.  

 Botero, Tobón, Gonzalez e Barceló (2010) concluem que crianças que não têm 

capacidade para compreender a realidade, as emoções do outro, as consequências de suas 
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atitudes e as regras de interação tendem a desenvolver a tendência antissocial. Com relação às 

regras de interação, os estudos de Gámez-Guadix, Straus, Carrobles e Muñoz-Rivas (2010) e 

de Rodríguez (2010) apresentam a mesma conclusão e entendem que falhas no processo de 

socialização causam prejuízos desta ordem nas crianças. Estes autores também revelam que o 

pouco controle exercido pelos pais sobre a criança contribui para a manifestação da tendência 

antissocial.  

 Wellausen e Bandeira (2010), por sua vez, discutem que as crianças tenderão a 

apresentar graves problemas de comportamento se sofrerem castigos corporais e se não 

receberem suporte e afetividade dos pais. Já para Barbieri e Pavelqueires (2012), a criança 

inicia e mantém os comportamentos antissociais como uma tentativa de procurar por ajuda, a 

fim de sanar a privação que sofreu. Estas autoras defendem a ideia de que a privação está 

relacionada à ausência de um ambiente acolhedor e de pais que possam auxiliar as crianças a 

lidar com suas dificuldades comportamentais e emocionais. 

Bueno, Mishima e Barbieri (2010), realizaram uma investigação com um grupo 

composto por crianças com tendência antissocial (clínico), comparado a um grupo de crianças 

sem essas queixas (grupo de comparação). Os resultados mostraram que as crianças do grupo 

clínico tinham uma percepção positiva da figura materna, enquanto que crianças do grupo de 

comparação variavam entre percepção positiva e ambivalente. No entanto, as crianças com 

tendência antissocial demonstraram percepção de que a figura paterna não desempenhava sua 

função de forma satisfatória, o que poderia favorecer a origem e manutenção do transtorno. 

Além disso, as necessidades e os mecanismos de defesa deste grupo eram mais primitivos do 

que os do grupo de comparação, evidenciando falhas precoces no desenvolvimento. Neste 

mesmo sentido, Barbieri e Pavelqueires (2012) concluíram que quando a figura paterna não 

consegue oferecer ao filho um meio apropriado, que possibilite o abandono da onipotência e a 

integração das pulsões, a criança passa a se comportar de forma ambivalente, sentindo-se 

ameaçada e apresentando problemas de comportamento e agressividade. Deve-se ressaltar que 

estes estudos foram realizados apenas com crianças do sexo masculino, o que pode explicar o 

fato de a figura paterna ter sido vista como mais importante.  

 Alegre (2012) concluiu que a forma como os pais se comportam influencia 

diretamente a inteligência emocional da criança, que compreende a capacidade para reparar o 

humor, de entender os próprios sentimentos e os sentimentos dos outros. Diante disso, Alegre 

entende que mudanças no comportamento dos pais influenciam os filhos, podendo motivá-los 

ou impedi-los de se comportar agressivamente. 
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 Gámez-Guadix et al. (2010) e Botero et al. (2010) também concordam que a 

manutenção do comportamento agressivo e da tendência antissocial está estreitamente 

relacionada às atitudes dos pais, de forma que a criança costuma imitá-las e internalizar os 

seus valores. Assim, crianças com esse transtorno poderiam ter aprendido seus 

comportamentos e tenderiam a mantê-los como respostas aos comportamentos dos pais que 

elas sentem como ameaçadores. Desse modo, a literatura científica deixa evidente o quanto a 

relação entre pais e filhos deve ser considerada profundamente no estudo da tendência 

antissocial, uma vez que ela permeia todo o processo de entendimento a respeito dessa 

problemática, desde a sua origem até as delimitações de intervenções terapêuticas (Moreira, 

Vilhena, Cruz & Novaes, 2009).  

Com relação ao tratamento para a tendência antissocial, Winnicott (1956/2000), 

compreende que os sintomas relacionados a esta problemática poderão sanar se a figura 

materna conseguir reconhecer e atender às necessidades da criança e se for capaz de permitir 

que esta expresse o seu ódio pela privação sofrida. O autor entende que o tratamento 

enfrentará menos dificuldades se houver concomitantemente uma “assistência ambiental 

especializada” (Winnicott, 1958/1999, p. 136), devendo haver estabilidade neste ambiente, 

para que a criança possa experimentar os impulsos do id. Já Bordin e Offord (2002) ressaltam 

a importância de trabalhos que sejam realizados por um longo período e que abranjam a 

criança, a família e a escola. Para eles é importante a instauração de um trabalho preventivo, 

que atente para os primeiros sinais do distúrbio (irritabilidade fácil, dificuldade de 

relacionamento entre pais e filho) e que previna o seu desenvolvimento.  

A relevância do estudo sobre o tratamento da tendência antissocial justifica-se pelas 

graves consequências que ela acarreta para aquele que a apresenta e para a sociedade (Barros 

& Silva, 2006). As crianças que exibem esse quadro tendem a ser excluídas socialmente, tanto 

por consequência de seus comportamentos quanto por outras condutas que podem afastá-las 

do restante do seu grupo social (Rutland, Abrams & Cameron, 2007). Já na vida adulta, 

Marino e Caballo (2002) descrevem que aqueles que desenvolvem esse quadro apresentam 

maiores índices de violência familiar, desemprego, conflitos conjugais e divórcio do que o 

restante da população. 

 Nesse contexto, os diversos trabalhos que abordam a temática do tratamento destacam 

a importância da psicoterapia, como Alegre (2012), Bueno et al. (2010), Barbieri e 

Pavelqueires (2012), MacKenzie (2007) e Gámez-Guadix et al. (2010), dando ênfase também 

à necessidade da participação familiar para um bom prognóstico. Cada um destes estudos 

apresenta alternativas diferentes de tratamento: psicodiagnóstico interventivo (Barbieri & 
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Pavelqueires, 2012), treinamento e aperfeiçoamento da inteligência emocional da criança 

(Alegre, 2012), desenvolvimento de habilidades para relacionamentos e promoção de 

socialização (Garaigordobol & Maganto, 2011) e treinamento para a criança e seus pais 

(Mackenzie, 2007). 

 Para Bueno et al. (2010), o terapeuta deve auxiliar os pais a compreenderem o sintoma 

da criança, com o intuito de reconhecer a privação sofrida por ela. Após isso, psicólogo e pais 

devem trabalhar no sentido de reparar as dificuldades da criança e buscar entender porque eles 

não conseguiram responder às necessidades do filho. Há então duas possibilidades: as 

dificuldades podem ser de origem esporádica ou estrutural. No primeiro caso, é possível que o 

ambiente sozinho consiga reparar a falha, mas, no segundo, há a necessidade de atendimento 

psicológico mais prolongado com a criança, para que ela possa, por transferência, ter acesso à 

experiência de um ambiente suficientemente bom. Cauffman (2008) não especifica o uso da 

psicoterapia nesse quadro, mas ressalta a necessidade de proporcionar um meio amoroso e 

firme à criança e de favorecer a formação de laços sociais e de cidadania. Enfim, esses 

trabalhos destacam a importância, no tratamento, de enfocar as relações familiares e 

proporcionar um ambiente doméstico que possa atender às necessidades da criança. Desta 

forma, as intervenções realizadas com a criança com tendência antissocial não podem ser 

isoladas, ou seja, necessitam de uma participação familiar ativa. 

 A partir destas considerações, entende-se que a tendência antissocial caracteriza-se 

como uma temática complexa e que envolve inúmeros fatores. É importante considerar nesse 

quadro as relações entre os membros da família para que seja possível compreender os 

sintomas da criança em profundidade, visto que os estudos apresentados são unânimes ao 

afirmar que pais cujos filhos apresentam esta sintomatologia também apresentam 

dificuldades, que, por sua vez, podem estar ligadas a dificuldades que eles viveram com os 

próprios pais.  

Neste sentido, a teoria da Transmissão Psíquica Transgeracional possibilitaria a 

investigação de conteúdos manifestos e latentes que influenciam as relações da criança 

antissocial com seus pais e avós, de forma a abranger a discussão a respeito do 

desenvolvimento da problemática. Considerando que um estudo dessa natureza 

proporcionaria o conhecimento a respeito das defesas, angústias, figuras maternas e paternas 

introjetadas, entre outros aspectos dos psicodinamismos da criança, de seus pais e avós, esta 

compreensão poderia oferecer um melhor saber a respeito da natureza da tendência 

antissocial, o que auxiliaria na delimitação de novas estratégias de cuidado específico.  
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2 OBJETIVOS 

 

Geral 

 

 Diante das considerações apresentadas anteriormente, o presente trabalho visa 

compreender, por meio de um estudo de caso, os psicodinamismos familiares envolvidos no 

surgimento e na manutenção da tendência antissocial em uma criança, a partir da perspectiva 

da teoria da Transmissão Psíquica Transgeracional.  

 

Específicos 

 

1. Formular uma compreensão do entrelaçamento da vida psíquica de uma família a 

partir do conhecimento do funcionamento emocional de membros de três gerações; 

2. Identificar os psicodinamismos das avós, paterna e materna, de uma criança com 

tendência antissocial e sua repercussão no desenvolvimento emocional dela e de 

seus pais;  

3. Compreender as interações entre os psicodinamismos dos pais e o surgimento e 

manutenção da tendência antissocial na criança. 
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3 SÍNTESE DA FAMÍLIA DE MARIANA E DISCUSSÃO 

 

 Diante dos dados obtidos, que envolvem a avaliação psicológica da criança, de seus 

pais e de suas avós, foi possível compreender como as relações familiares interferem na 

maneira como Mariana expressa suas dificuldades e necessidades. Sendo assim, as 

manifestações da tendência antissocial de Mariana enraízam-se na dinâmica psíquica de cada 

um de seus familiares e nas relações entre as diferentes gerações deles, conforme será 

debatido a seguir. Portanto, esta análise considerará como a personalidade dos envolvidos 

afeta seu relacionamento com os outros familiares, influenciando as relações do grupo 

familiar como um todo. Nesse sentido, a história transgeracional dessa família se desenvolve a 

partir de uma trama de perdas concretas e emocionais; sentimentos de insuficiência e de 

serem exigidos além de suas capacidades; ausência de apoio; buscas malogradas de ajuda no 

outro; esperança e desesperança; depressão e sentimentos de inutilidade e futilidade diante da 

vida e do mundo. 

 Nesse contexto, a partir da análise das produções de Carlos e Fátima, percebe-se que 

ambos sofreram perdas importantes há pouco mais de doze anos: o pai de Carlos faleceu e os 

pais de Fátima optaram por se divorciar, de maneira que ela deixou de ter a figura do pai não 

apenas física, mas também emocionalmente presente. Esses eventos tiveram outros 

desdobramentos, sendo que Aparecida (avó materna) parece ter desenvolvido um quadro 

depressivo após o divórcio e, em consequência, não pode auxiliar e apoiar Fátima no 

exercício da maternagem, principalmente a de Mariana. Já Roseli, genitora de Carlos, 

distanciou-se do filho após o falecimento do marido, como um mecanismo para se esquecer 

dos momentos difíceis pelos quais passou no casamento. Dessa forma, tanto Carlos quanto 

Fátima perderam duas figuras de referência e seus modelos de como exercer a função paterna 

e materna. 

 Esses acontecimentos, sustentados em outros ocorridos desde a infância de cada 

participante, provocaram um impacto importante na constituição, funcionamento e equilíbrio 

de suas personalidades e nas maneiras como se relacionam entre si e com o mundo, entre elas 

o desempenho de seus papéis e funções na dinâmica familiar. A separação dos pais de Fátima 

ocasionou uma importante mudança no relacionamento dela com sua mãe, sobretudo em 

termos de um distanciamento. A depressão desenvolvida por Aparecida, após o divórcio, 

parece haver fomentado em Fátima uma percepção de que os vínculos são frágeis, o que 

compromete a introjeção de figuras parentais boas, confiáveis e sólidas, situação que se reflete 

na maneira como Fátima vivencia a maternidade.  
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A fragilidade da própria, mãe após o divórcio, levou Fátima a olhar de maneira 

diferente e mais atenta para ela, com grande preocupação, a ponto de vivenciar conflitos e 

angústias que são, na verdade, de Aparecida. Essa situação revela certa porosidade entre os 

limites do Self de uma e de outra, que (embora acirrada pela situação do divórcio vivido na 

etapa adulta da vida) parece ter suas origens na infância de Fátima. Desse modo, Fátima 

evidencia que, desde a infância, busca por um holding materno capaz de sustentar suas 

necessidades de autonomia e que lhe permita aceder, de uma forma protegida e amparada, à 

própria maternidade. Como a introjeção de uma figura materna boa e sólida não parece 

assegurada, Fátima permanece ainda muito colada à mãe real, necessitando de sua presença 

concreta ao seu lado, como apoio. Essa busca pelo holding materno parece haver se 

intensificado, em decorrência das dificuldades que Fátima enfrenta nos cuidados maternos 

que dispende à Mariana. Como Aparecida não pode mais ajudá-la, Fátima se vê sozinha, 

isolada e diante de duas empreitadas que não se sente apta a levar a cabo: curar a tendência 

antissocial de Mariana e a depressão da mãe, sendo que ela fracassa nos dois intentos.  

Dessa maneira, Fátima busca, solitariamente, identificar-se com a frágil figura materna 

introjetada de que dispõe e assumir o papel que supostamente seria o de sua mãe para com sua 

família constituída e para com a de origem, a saber, manter a união de todos. A pouca 

estabilidade e a pouca constância da figura introjetada leva Fátima a sentir-se sobrecarregada 

nessa função, vendo-se como exigida muito além de seus recursos. Por conta disso, ela 

apresenta ambivalência no exercício da maternidade, seja a de Mariana ou a de sua família de 

origem, ora fazendo tudo por eles, ora, cansada, irritando-se com suas demandas e, no caso de 

Mariana, em alguns momentos, afastando-se e deixando a menina entregue a si mesma.   

Sendo assim, depreende-se que a dificuldade de Fátima nesse sentido está relacionada 

à sua impossibilidade de se identificar com a filha e com suas necessidades, o que ocorre 

devido à busca de Fátima pela mãe e à ligação dela com as angústias vivenciadas por 

Aparecida. Assim, Fátima evidencia que não consegue se identificar com Mariana porque, 

para que isso ocorresse, necessitaria de uma capacidade que viesse “da sua própria 

experiência de ter sido um bebê e de ter sido cuidada; (...) memórias corporais de conforto e 

segurança, além de experiência de intimidade pessoal” (Dias, 2003, p. 135-136). 

 A percepção de que os vínculos são frágeis e que sua ruptura pode provocar efeitos 

bastante deletérios no outro é deslocada também para a maneira como Fátima vivencia seu 

casamento. Em alguns momentos, ela faz referência a certo descontentamento com algumas 

atitudes do marido. No entanto, parece temer o divórcio, de forma que busca manter o 

relacionamento, para evitar que a história de seus pais seja repetida em sua família, o que 
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causaria sofrimento a todos. Enfim, ela teme que a separação a atire no mesmo abismo 

depressivo que o da mãe, perigo contra o qual ela parece lutar e debater-se constantemente. 

Assim, Fátima parece apresentar um temor de que os comportamentos de Mariana 

influenciem negativamente o seu relacionamento com Carlos, que poderia se afastar ainda 

mais, pelas dificuldades que os sintomas da criança acarretam. 

 Neste contexto, a ameaça do divórcio, o temor da separação e das consequências que 

os comportamentos de Mariana poderiam ter no casamento de Carlos e Fátima são 

“fantasmas” que permeiam estas relações familiares (Eiguer, 1985). Estes fantasmas seriam 

originários de relações anteriores vividas por Aparecida e Roseli, que foram transmitidos em 

uma conexão de conteúdos conscientes, pré-conscientes e inconscientes. No entanto, 

conforme mencionado por Valdanha, Scorsolini-Comin e Santos (2013), sendo passíveis de 

transformação, esses conteúdos parecem haver tomado outra dimensão diante da configuração 

atual desta família, influenciados pelo divórcio de Aparecida e pelos sintomas de Mariana. 

 A presença desses fantasmas interfere também em outras relações familiares, como é 

possível deduzir do relato de Fátima de que estas não ocorrem da maneira como ela gostaria: 

além de Mariana, Priscila e Pedro também apresentariam dificuldades emocionais. Priscila é 

descrita pelos pais como uma pessoa que permanece pouco tempo no ambiente familiar e, 

além disso, o relato de Aparecida revela que há momentos em que a jovem expressa o desejo 

de morar com ela, em decorrência dos problemas que enfrenta com a família. Quanto a Pedro, 

a observação do cotidiano familiar, feita pela psicóloga durante as sessões de avaliação, 

sugere que ele é uma criança que recebe grande carga de culpa por alguns acontecimentos na 

casa, como em um momento em que foi responsabilizado por haver empurrado a irmã, mesmo 

sem o ter feito.  

 O perigo da depressão ocasionada por uma virtual perda do objeto que assombra 

Fátima, como uma experiência emprestada de Aparecida, impacta diretamente sua relação 

com Mariana. Da mesma maneira que Aparecida faz com ela, a mãe de Mariana tem entraves 

para oferecer a ela os limites necessários à constituição de um Self autônomo e pessoal. Em 

decorrência disso, Mariana não sabe até que ponto pode agir com segurança, de maneira que 

se sente desprotegida e teme pelas consequências de seus comportamentos impulsivos. 

Fátima, por sua vez, por não conseguir conter a criança, sente-se frustrada, impotente e 

temerosa de que os comportamentos da filha prejudiquem ainda mais as relações familiares, 

ocasionando uma derradeira desorganização (Bordin & Offord, 2002). Prova disso é a sua 

atitude de evitar visitar o restante da família juntamente com Mariana.  
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Em consonância com essa dinâmica relacional, da mesma maneira que Fátima faz em 

relação à Aparecida, Mariana também parece reagir à depressão real ou virtual dessas duas 

figuras, agindo de maneira agitada e impulsiva, como um tipo de defesa maníaca da depressão 

presente em sua linhagem matrilinear, defesa esta que não pode ser menos dominante em sua 

vida, exatamente devido à ausência dos limites que poderiam protegê-la e ajudá-la a 

estabelecer os contornos do Self.  Em sua faceta de busca pela reparação das experiências que 

levaram ao sofrimento, os sintomas de Mariana representam a busca por holding, suportes e 

limites, configurando a procura de satisfação de suas necessidades não compreendidas nem 

por sua mãe, nem por outros familiares. Essa situação é exemplificada pelo fato de Fátima não 

reconhecer as dificuldades alimentares e de sono da filha como queixas, sem compreender 

que há complicações importantes no desenvolvimento da criança, por conta delas.  

 O não estabelecimento, por parte de Fátima, de uma diferenciação clara entre si 

mesma e Mariana leva-a à sobrecarga de viver por dois (ou por três, se for considerado que os 

limites entre Fátima e Aparecida também não são nítidos) e à relação de ambivalência que ela 

estabelece com a menina. Assim, ora ela impede o desenvolvimento da criança, evitando que 

a filha faça tarefas simples, ora aceita comportamentos não compatíveis com a sua idade, 

como ficar acordada durante a madrugada. Essa fusão relativa e a inconsistência de limites 

que faz parte dela fazem com que Mariana sinta-se perdida quanto ao seu desenvolvimento e 

ao lugar que deve ocupar no mundo.  

Dessa maneira, pode-se compreender que as dificuldades que Fátima experimenta em 

sua relação com Mariana e que colocam em xeque a sua condição de “mãe suficientemente 

boa” remetem a uma deficiência na maternagem que é transgeracionalmente extensiva na 

família. Assim, tanto Mariana quanto Fátima parecem buscar a figura de uma mãe capaz de 

apoiá-las e sustentá-las por meio da oferta de um holding reparador de suas dificuldades.  

No entanto, enquanto Mariana comunica que gostaria de retomar algo que ela já teve e 

que foi perdido (como no desenho livre feito por ela na Bateria Hammer), Fátima revela uma 

procura por algo que ela gostaria de ter, mas que nunca foi encontrado (também conforme seu 

desenho livre na Bateria Hammer). Nesse sentido, Mariana demonstra que sofreu uma perda 

emocional da mãe, o que configura um quadro de de-privação e acarreta a busca por holding 

como tentativa de reparação. Fátima, por sua vez, parece nunca haver conseguido encontrar 

um holding que realmente a satisfizesse, o que ocasionou uma privação presente desde a 

infância, mas intensificada após a depressão de Aparecida. De alguma maneira, Fátima 

pareceu capaz de operar uma superação de suas dificuldades infantis, mas de modo apenas 

relativo, o que lhe permitiu, até certo ponto e até certo momento, oferecer um holding de 
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qualidade para seus filhos. Todavia, ela não pode prosseguir essa experiência (que sofreu, 

ainda, novo golpe com a depressão de Aparecida), tendo a percepção de que não consegue 

satisfazer as demandas de Mariana, o que ocasiona a continuidade da de-privação da criança. 

Com isso, Fátima se cobra, sente-se sobrecarregada e se detém na organização concreta da 

casa, uma vez que não consegue oferecer o suporte afetivo necessário a Mariana.  

 Os sentimentos de Fátima também se intensificam devido à falta de apoio do marido 

no cuidado de Mariana, o que ocorre principalmente pela falta de interesse, da parte dele, 

pelos relacionamentos, além da presença de sentimentos de futilidade, constante em sua vida, 

que fazem com que ele se afaste e não confie no outro. Ele evidencia que não pode depender 

das pessoas para ajudá-lo nas situações difíceis que precisa enfrentar, porque elas vão ignorar 

seu pedido. Assim sendo, se não recebe apoio, também não o oferece o outro. 

A avaliação desse participante sugeriu que algo aconteceu em sua vida, que levou ao 

rompimento de uma comunicação criativa com o mundo, gerando um sentimento de 

desamparo e desesperança, o que, por sua vez, ocasionou um entristecimento e pouco desejo 

de se aproximar do outro. Assim, ele se isola justamente por não se sentir seguro de que pode 

reestabelecer essa comunicação perdida e procurar mudanças, embora tenha a percepção de 

que são necessárias. Carlos percebe o mundo como fútil e desinteressante, o que revela um 

funcionamento falso Self, que lhe causa sofrimento e dificulta as relações afetuosas.  

 Assim, em sua vida doméstica, Carlos se distancia das dificuldades dos filhos, em 

especial de Mariana, delegando à Fátima a responsabilidade principal (ou exclusiva) pelas 

crianças. Pode-se observar a construção de um círculo vicioso, pois, enquanto Carlos se afasta 

e não oferece suporte à esposa e aos filhos (fazendo com que estes sintam que não recebem 

afeto de sua parte e que estão desprotegidos), ele também demonstra uma sensação de solidão 

e desamparo e de que os filhos não são afetuosos para com ele e não precisam dele. 

Considerando que a mãe de Carlos também se afastou dele e seu genitor não era muito 

presente durante sua infância, Carlos reproduz com os filhos aquilo que viveu com seus pais. 

 Em suma, da mesma maneira que Fátima não pode contar com um modelo que a 

auxilie no exercício da maternidade, o pai de Carlos foi uma pessoa ausente ao longo de sua 

vida, tendo falecido há doze anos, antes do nascimento de Mariana. Daí, a falta de uma boa 

figura de identificação suficientemente presente para ajudá-lo, por introjeção, a desempenhar 

sua função parental. O que Carlos teve, na verdade, foi um pai alcoólatra, que era distante e 

agressivo. Assim, o participante afasta-se da família, talvez como uma maneira de proteger 

Fátima e os filhos do perigo de ele se identificar com a figura paterna e levá-los a sofrer o que 

ele e a mãe sofreram. 
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 Ao procurar proteger Mariana, dado o seu distanciamento, Carlos deixa de lhe oferecer 

outra forma de proteção, igualmente necessária: aquela que vem da imposição de limites. Em 

consequência, os comportamentos impulsivos da menina não têm rédeas, o que aumenta sua 

angústia quanto às possíveis consequências de seus atos. 

  Por todo o exposto, o distanciamento de Carlos da relação entre Mariana e Fátima 

acarreta deficiência do cumprimento da função paterna de romper a fusão da díade, que 

poderia auxiliar na evolução da relação simbiótica para a dual e, posteriormente, triangular 

(Eizirik & Bergmann, 2004). Fica, então, sustentada a dificuldade de Fátima de se separar 

emocionalmente da filha, ocasionando a ambiguidade dos limites do Self de ambas, que 

compromete a aquisição gradual da autonomia, pela criança, bem como sua adequação ao 

mundo exterior e o desenvolvimento de seu sentido de realidade.  

Além disso, ao considerar os efeitos da ausência por si do pai na família (e não apenas 

as suas consequências sobre a relação da mãe com a criança), Winnicott (1989/1994) revela 

que esse afastamento leva a criança à insegurança e ao temor pelo que pode acontecer com a 

figura paterna, podendo ocasionar agitação ou estado depressivo. O fato de Mariana ficar 

acordada durante o período noturno guardaria também o sentido de sua espera pelo pai, para 

assegurar-se de que ele está bem. É válido lembrar que esse sentido escapa à compreensão de 

Carlos, que, desolado, diz, em seu relato ao TAT, que seus filhos não o esperam no portão.  

 Ponderando que Fátima parece ainda aprisionada, em seu desenvolvimento afetivo, às 

questões relacionadas a um vínculo dual com a mãe, e que Carlos, ao afastar-se da família, 

busca evitar o desenrolar da trama edípica, não é surpreendente a indicação, na avaliação de 

ambos, de dificuldades e preocupações sexuais. No caso de Fátima, ela parece estar tão 

vinculada às necessidades de Aparecida e à procura por holding materno, que não há espaço 

para que ela vivencie um relacionamento íntimo com Carlos. Dessa maneira, o casamento 

sofre abalos, mas Fátima teme pelo divórcio, pelas razões anteriormente descritas; por sua 

vez, Carlos faz menção a uma ameaça de separação, como se não negasse a possibilidade 

desse evento e se, para ele, a distância entre o casal é uma forma de proteção da integridade 

do grupo familiar, para a esposa ela configura uma ameaça de depressão, como foi discutido, 

pela identificação com a experiência vivida por Aparecida. Portanto, manter o casamento é, 

para Fátima, uma maneira de preservar-se e de reparar Aparecida.  

Se a avaliação da avó materna de Mariana mostrou que os temas centrais de suas 

preocupações são a separação e a perda do objeto, ela também revelou que esse temor repousa 

na percepção de que o holding que recebeu em sua infância da própria mãe foi insuficiente, 

inseguro, incapaz de auxiliá-la a realizar uma introjeção sólida do bom objeto, repercussões 
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emocionais geradas por sucessivas vivências de abandono. Essas experiências refletiram na 

constituição da sua personalidade, influenciando seus relacionamentos pessoais. 

 Aparecida, então, apresenta, ainda hoje, uma dependência em relação à mãe real, que 

já é bastante idosa, denunciando as falhas na introjeção desse objeto. A mãe, embora viva, 

está num momento em que tem outros interesses e precisa ser cuidada, não podendo oferecer 

aquilo que Aparecida necessita, fazendo com que a privação se mantenha. 

 A relação de dependência materna de Aparecida parece ter sido posteriormente 

deslocada para o marido, mas, após o divórcio (e a depressão consequente), essa dependência 

não pode ser novamente deslocada para a mãe, seu objeto primário. Diante disso, Aparecida 

revela a presença de arrependimento, por não ter mantido o casamento, e acredita que sua 

família está incompleta, por conta da ausência de seu marido. Daí sua admiração por Fátima, 

que está casada com Carlos, mesmo diante dos problemas que enfrentam.  

 Essa situação faz com que Aparecida sinta-se desamparada e certa de que não poderá 

contar com o auxílio do outro, quando dele precisar, sem recursos para constituir-se como 

autônoma, o que a faz tentar se reinserir na família, desempenhando o papel de filha que 

busca pelo holding materno. Assim, ela mesma não pode assumir o papel de figura materna de 

referência para Fátima e lhe oferecer holding. Fátima evidencia essa percepção ao relatar que 

sua genitora não fica em casa para receber os filhos, aos domingos, porque vai visitar a 

própria mãe.  

Sobre a relação entre Aparecida e Mariana, nota-se que a avó apresenta uma 

admiração pelo modo de ser da neta, pois entende que a menina consegue enfrentar as 

situações de uma maneira espontânea e pessoal, enquanto ela parece aceitar os 

acontecimentos e agir em função dos desejos dos outros. Essa comparação com a criança 

reflete o seu arrependimento pela separação conjugal, uma vez que entende que sua decisão 

foi influenciada pela opinião de outras pessoas e não pelo desejo próprio. Assim, Aparecida 

compreende a forma de agir de Mariana no contexto familiar como um rompimento que a 

criança opera com relação a valores e conteúdos que antes eram transmitidos sem a sua 

elaboração (Henrique & Gomes, 2005). 

 Dessa maneira, os resultados das avaliações mostram que tanto Fátima como 

Aparecida sofreram privações ao longo da vida, que interferem no desenvolvimento 

emocional delas próprias e no de Mariana. Essa criança pode ser vista como depositária de 

necessidades inconscientes da mãe e da avó materna, o que suscita como reação o seu 

comportamento impulsivo e agitado (Pichon-Rivière, 1980/1994). As carências de Aparecida 

e Fátima estão relacionadas à procura por holding e à aquisição da autonomia mediante a 
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introjeção de uma figura materna boa e consistente, necessidades estas que não foram 

atendidas, principalmente em decorrência das limitações de suas próprias mães e das 

circunstâncias de vida por que passaram. 

 Já Roseli, como Aparecida, também evidencia a busca por holding e um quadro 

depressivo, embora usando o descontrole e a agitação como formas de reagir à depressão, o 

que não a livra do entristecimento. A história de vida de Roseli contempla a ausência da 

figura paterna e a reprodução, em sua vida, do que aconteceu com seus pais. Tanto Roseli 

quanto sua mãe sofreram durante o casamento, sendo que a morte prematura do marido 

rompeu a relação conturbada. Além do holding materno que sentiu insuficiente durante a 

infância, não pôde contar com o pai como alguém em quem confiar. As produções das 

avaliações sugerem que a mãe de Roseli chegou a ser afetuosa e capaz de lhe oferecer um 

bom holding por algum tempo, mas não conseguiu mantê-lo devido a, provavelmente, 

também ter desenvolvido um quadro depressivo, em consequência dos maus tratos que sofreu 

do marido.   

Da mesma maneira que pode ser observado nos outros participantes, Roseli não 

encontra atualmente alguém capaz de suprir-lhe as carências, fazendo com que a procura por 

holding se mantenha, sentindo suas relações como insatisfatórias, porque o outro é demasiado 

frágil (modelo de seu relacionamento com a mãe), e pode lhe golpear quando ela menos 

espera (modelo de seu relacionamento com o pai). Essa desconfiança se reflete em seu atual 

relacionamento conjugal, marcado por várias separações.  

Roseli percebe sua genitora como incapaz de lhe oferecer a certeza de que é possível 

viver criativamente no mundo, e desenvolveu, como seu filho Carlos, um sentimento de que é 

bastante difícil superar a distância entre si mesma e o outro, apresentando dificuldade para 

manter o vínculo com pessoas diferentes dela, acabando por desenvolver o sentimento de que 

ela precisa se adaptar aos outros e ao mundo. No entanto, não tem sucesso, o que gera 

frustração e ainda mais descontentamento. 

Nesse contexto, ela própria não pode ser para Carlos uma mãe vibrante e cheia de 

vida, capaz de ecoar a criatividade do filho, ainda mais após a morte prematura do marido, 

quando parece ter buscado o esquecimento das dores vividas até aquele momento, sendo que 

uma das estratégias para tanto foi se afastar ainda mais de Carlos, privando-o de contar com 

ela, por pouco que fosse. Em suma, a avaliação psicológica de Roseli revelou que ela não 

encontrou uma fonte de apoio para exercer o seu viver criativo e, por sua vez, os filhos não 

podem socorrê-la, porque também procuram pelo holding materno. Diante da impossibilidade 

presente de viver criativamente no mundo e sem perspectivas de reparar essa experiência num 
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futuro próximo, percebe o mundo como fútil e desinteressante, de forma semelhante ao 

funcionamento falso Self de Carlos. 

 Quanto ao relacionamento entre Roseli e Mariana, a participante destaca que ambas 

são parecidas em sua maneira de agir, particularmente pela agitação e impulsividade e, como 

apresenta-se insatisfeita com o seu modo de ser, há uma preocupação quanto à neta ter uma 

trajetória de vida semelhante à sua. Além disso, ela relata que outros membros da família, 

como Fátima, também percebem a semelhança entre ambas e têm essa preocupação. Roseli 

também mostra certo descontentamento com os sintomas de Mariana, por entender que 

interferem na dinâmica familiar. A principal queixa da avó paterna é referente ao afastamento 

de Fátima e Carlos, que ficam responsáveis apenas pelo cuidado de Mariana, o que faz com 

que Roseli tenha que se responsabilizar pelo restante de sua família.  

 As duas avós de Mariana (Aparecida e Roseli) apresentam semelhanças importantes 

em seu funcionamento mental e nível de amadurecimento emocional, demonstrando que 

precisam reviver uma dependência que aconteceu em uma fase anterior de suas vidas, embora 

não encontrem alguém para ampará-las. Há evidências de que ambas vivem um processo 

depressivo, refletindo nas relações com os filhos, passíveis de transmissão transgeracional 

para Mariana. 

 Além disso, as produções na Bateria Hammer e no TAT de Aparecida e Roseli 

indicam que ambas percebem que a criatividade está se esvaindo, de forma que a 

incapacidade de criar seria análoga à morte, no sentido de que há pouco espaço para 

mudanças reais e para novas formas de se relacionar com o outro, deixando de assumir a 

posição de figura materna e, assim, auxiliar os filhos que procurarem por seu apoio. 

 Se as avaliações psicológicas mostraram que os psicodinamismos das avós, seus 

conteúdos psíquicos e suas histórias de vida se interconectam, diretamente ou pela mediação 

de seus filhos, com a forma de ser e agir de Mariana, a situação dos avôs da criança não é 

completamente diferente. Nesse sentido, Trachetenberg et al. (2005) afirmam que há uma 

imposição de conteúdos psíquicos à criança que é proveniente também de seus avôs, mesmo 

que ela não os tenha conhecido. No presente caso, a maneira como os avôs se relacionaram 

com Aparecida e Roseli e a forma como Fátima e Carlos vivenciaram seus relacionamentos 

com suas figuras paternas parece haver interferido no desenvolvimento de Mariana, pelo 

efeito que tiveram no psiquismo de seus pais e de suas avós. Como exemplo, pode-se citar o 

quanto a ausência de uma figura paterna gerou em Carlos dificuldades em seu relacionamento 

com os filhos.  
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 Considerando as histórias de Fátima, Aparecida e Roseli, é possível compreender que 

as três mulheres investigadas sofreram privações ao longo da vida, que estão relacionadas à 

ausência de figuras importantes, a sentimentos de abandono real e afetivo de seus pais e ao 

holding deficitário, muitas vezes não encontrando outra pessoa que pudesse suprir suas 

necessidades afetivas. Sendo assim, Mariana recebe, em uma perspectiva transgeracional, a 

angústia de Fátima, Aparecida e Roseli, o desejo delas de mudança, que ela expressa através 

de sua impulsividade e agitação, que parecem testemunhar sua encenação de defesas à 

depressão que atinge as três mulheres por décadas, bem como uma estratégia para romper um 

ciclo em que há dependência do outro, mas com recusa à solução falso Self. O rompimento 

dessa dependência passa pela necessidade e capacidade de introjeção de figuras parentais 

sólidas, para enfrentar seus problemas de maneira autônoma.  

 Em resumo, considerando a avaliação de todos os participantes, observa-se que eles 

apresentam a impulsividade como uma característica, embora seja diferente a maneira como 

ela é manifestada. No mais, fica evidente a presença da depressão nos membros, ocasionada, 

entre outros fatores, por privações sofridas, que geram a busca por alguém capaz de satisfazer 

suas necessidades, oferecendo-lhes holding.  

 Nessa dinâmica familiar, Mariana parece ser o membro da família que, pelo menos 

aparentemente, mais se distancia do quadro depressivo, apresentando sua busca por holding a 

partir de características relacionadas à tendência antissocial. Daí seu comportamento como 

uma estratégia para ser cuidada integralmente, até que consiga obter e realizar reparações 

autênticas dos sofrimentos por que passou e dos danos que provocaram (Barbieri & 

Pavelqueires, 2012). Enquanto não encontra o que procura, a criança vivencia um sentimento 

de vulnerabilidade, desproteção, insegurança e desconfiança do meio externo, sustentado pela 

incompreensão dos limites de seu Self, o que a impede de diferenciar a ameaça fantasiada da 

ameaça real e dar a esta última a sua conveniente dimensão. Por sua vez, essa pouca nitidez 

dos limites do Self origina-se da impossibilidade de introjetar solidamente uma figura materna 

boa e forte, que sustentaria a sua autonomia pessoal e o seu viver criativo no mundo das 

experiências compartilhadas.  

Essa falta de introjeção da mãe é expressa também pelos problemas alimentares, como 

o refluxo, a alergia ao leite e a recusa à comida, presentes desde a primeira infância da 

menina. Winnicott (1958/1999) os compreende como indícios de dificuldade para receber o 

que é oferecido pela mãe, sendo que a recusa alimentar pode ser considerada um dos 

primeiros sinais da tendência antissocial: assim, vem acompanhada da avidez, como pode ser 

percebido no desenvolvimento de Mariana, que foi considerada um bebê “agitado”. Para o 
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autor, esse sintoma expressaria que a mãe não conseguiu conter as primeiras manifestações de 

agressividade do bebê, o que o faz buscar por uma figura materna que aceite esses 

comportamentos e o auxilie nas possíveis dificuldades resultantes desse modo de agir.   

Há evidências de percalços na relação entre Mariana e Fátima desde a primeira 

infância da criança, que se ampliaram com a ausência emocional do pai, uma vez que Carlos 

não consegue intervir no sentido de protegê-la, auxiliar a esposa e reparar suas dificuldades e 

insuficiências de cuidado. Essa ausência emocional de Carlos é reflexo da privação da figura 

paterna sofrida por ele e por todos os participantes adultos: enquanto as avós tiveram pais que 

maltratavam suas mães e que faleceram precocemente, Fátima e Carlos não têm contato com 

essa figura há doze anos. Dessa maneira, as funções paternas ficaram perdidas e causaram 

lacunas nesses participantes, de forma que o único homem presente, Carlos, tem dificuldade 

para desempenhar o seu papel. Sendo assim, Mariana é a única participante que tem o pai 

presente, mas cuja representação ainda falta. Da mesma maneira que destacado por Barbieri e 

Pavelqueires (2012), pode-se compreender que a ausência de um pai presente 

emocionalmente para Mariana a impede de abandonar a onipotência e integrar, 

satisfatoriamente, suas pulsões, de maneira que a agressividade representa uma resposta a 

essas dificuldades que resultam em um comportamento ambivalente e em um sentimento de 

desproteção. 

A partir da perspectiva de Winnicott (1958/1999), as privações sofridas pelos 

participantes acarretaram insegurança neles quanto a suas ideias e maneiras de ser e de agir, 

influenciando a forma como cada um deles desempenha seu papel na dinâmica familiar. Em 

Mariana, esta privação gerou também entrave para experimentar de modo saudável a sua 

agressividade e, assim, conhecer como é possível conviver com ela. 

Dadas essas considerações, depreende-se que, no caso da família de Mariana, a origem 

e manutenção dos sintomas da criança estão intimamente ligadas à maneira como as relações 

são vivenciadas e a como os psicodinamismos de seus ancestrais estão interligados. 

Estendendo a teoria proposta por Winnicott (1956/1993), de que a criança com tendência 

antissocial busca por algo que foi vivenciado, mas que se perdeu e se esqueceu, pode-se 

compreender que esta família tem transmitido a busca por um objeto perdido, conforme 

proposto por Freud (1913/1974) e Käes (1998), e que isso mantém os vínculos, na esperança 

de que os sintomas de Mariana possam ter a função de elaborar essas perdas e interromper 

esse processo de transmissão (Correa, 2000). 

 Winnicott (1958/1999) propõe duas vertentes de manifestação da tendência 

antissocial, o roubo e a destrutividade, sendo que esta última é aquela que enquadra os 
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sintomas da criança Nesse sentido, há uma busca no ambiente por estabilidade e limites claros 

que não foram encontrados no lar, a fim de conter a impulsividade. Há então uma 

aproximação com os comportamentos impulsivos de Mariana, uma vez que, conforme 

observado nas avaliações, ela não recebe limites dos pais e de outras pessoas da família: a 

ausência de moldura faz com que a criança aja de maneira livre, mas desprotegida, de modo 

que ela se comporta desta forma buscando pelo enquadre que não foi recebido até o momento 

(Winnicott, 1958/1999; Winnicott, 1956/1993). 

  A falha dos pais de Mariana para assumir a função parental, impondo limites e 

oferecendo holding à filha é patente e vem dificultando a construção da identidade da menina, 

nela gerando um sentimento de que foi lesada e, em consequência, os sintomas da tendência 

antissocial, conforme mencionado por Eiguer, em entrevista a Passos (2006). É importante 

relembrar que a maneira como a criança relaciona-se com os pais nesta etapa de sua vida 

influenciará, inconscientemente, as vivências posteriores, até mesmo na fase adulta (Andrade, 

1998). O posicionamento de Fátima, que muitas vezes parece temer pelas consequências dos 

comportamentos de Mariana, pode fazer com que a criança perceba o receio da mãe e, assim, 

não se sinta segura para conquistar a autonomia e lidar com o próprio crescimento (Passos, 

2006). Dessa forma, o holding deficiente que recebe pode levá-la a um aumento dos 

comportamentos agressivos, diminuição da autonomia e dos processos criativos, uma vez que 

seu desenvolvimento emocional vem sendo influenciado negativamente (Santana, 2004). 

 Em resumo, no que concerne à vertente transgeracional na compreensão dos sintomas 

da criança, Mariana parece ter recebido valores e crenças por meio da transmissão de 

conteúdos inconscientes e não elaborados, que estiveram presentes em suas avós e em seus 

pais (Falcke & Wagner,2005). Esses conteúdos se referem, sobretudo, a perdas concretas e 

emocionais, depressão, ausência de apoio, elevadas exigências e sentimentos de insuficiência. 

A recepção desses conteúdos tem sido desorganizadora para a criança, levando-a a uma 

sobrecarga transgeracional, que a fez e a faz reagir de uma maneira diferente daquela já 

instaurada na família, ocasionando conflitos familiares que contribuem para a manutenção dos 

sintomas (Eiguer, 1997). Nessa perspectiva, compreende-se que o quadro de tendência 

antissocial de Mariana é um reflexo de um conflito familiar em que está representando todos 

aqueles que estão envolvidos (Soifer, 1982). 

 É nesse sentido que se destaca a necessidade de intervenções terapêuticas. Embora 

haja resistência por parte dos pais de Mariana quanto à busca desse tipo de auxílio, seria 

importante que os participantes pudessem passar por um processo terapêutico familiar, que 

auxiliasse na ressignificação da posição de cada um dos membros envolvidos (Eiguer, 2006), 
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além do desenlace de conflitos, de maneira que o terapeuta apresente uma escuta atenta 

daquilo que é proveniente de outras gerações, e que não foi elaborado (Gomes & Zanetti, 

2009). Mesmo que apenas Mariana seja inserida em psicoterapia, a participação ativa dos pais 

nesse processo é de suma importância, de forma que devem buscar compreender, juntamente 

com o terapeuta, as origens dos sintomas e quais são as necessidades da criança que não 

foram atendidas (Bueno et al., 2010). No entanto, o estudo realizado revela que a família se 

encontra numa dinâmica complexa, em que todos os envolvidos necessitam de ajuda e 

carecem de recursos emocionais para auxiliar a criança. Assim, ressalta-se a necessidade de 

intervenções familiares, possibilitando avaliar e agir face às dificuldades, a partir de uma 

perspectiva ampla e integradora, que abarque os diferentes serviços para acompanhamento da 

família, como escola, saúde e assistência social. 

 Enfim, entende-se que os sintomas expressos por Mariana surgiram a partir de uma 

dinâmica familiar construída de maneira sofisticada, envolvendo o modo como foram e são 

vivenciadas as relações, e como os conteúdos inconscientes foram transmitidos entre as 

gerações. Sendo assim, a terapêutica não deve ser realizada de modo isolado, para que todos 

os membros atingidos pelos estilhaços dessa dinâmica possam ser beneficiados, tornando o 

processo de tratamento o mais amplo e completo possível. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir das avaliações psicológicas realizadas ao longo desta investigação, foi 

possível entender que as manifestações da tendência antissocial de Mariana estão intimamente 

relacionadas à maneira como a criança está inserida na dinâmica de sua família e às angústias, 

sofrimentos e incertezas de seus ancestrais. Os psicodinamismos de cada um dos participantes 

estruturam e definem o funcionamento afetivo do grupo familiar, de modo que Mariana 

recebe, a partir de uma transmissão transgeracional, conteúdos não elaborados de vários dos 

membros da família. Assim, a carga emocional apreendida dos pais e avós inclui perdas 

sofridas, depressão, holding deficitário, sentimentos de inutilidade e de ser exigida além de 

suas possibilidades.  

 As manifestações da tendência antissocial de Mariana consistiriam em defesas dessas 

dores e sofrimentos de toda a família, de uma maneira, mesmo que malsucedida, de elaborar 

os conteúdos recebidos e ressignificar as relações familiares. Seus sintomas expressariam, 

assim, a procura de holding para definir os contornos do próprio Self e, com isso, construir 

uma existência autônoma e criativa, a partir de limites claros de até onde pode ir.  

 As avaliações psicológicas desta pesquisa revelam a importância da realização de 

estudos de caso envolvendo todo o grupo familiar, para que se conheça o sintoma do paciente, 

em profundidade, possibilitando o conhecimento sobre as origens da queixa, para delimitar 

melhores estratégias de intervenção, e beneficiar a todos que necessitam de ajuda e não 

apenas ao paciente que chega ao consultório. Nesse contexto, um tratamento isolado, como a 

psicoterapia dirigida apenas à criança, por exemplo, seria forçosamente incompleto e com 

poucas chances de ser bem-sucedido. Dessa maneira, destaca-se a necessidade de novas 

pesquisas que investiguem as melhores estratégias de intervenção para as famílias que 

apresentam uma criança com tendência antissocial, ressaltando que não foram encontrados 

estudos que aprofundem esta temática. 

 No entanto, é importante salientar que o objetivo desta pesquisa não é propor 

generalizações das discussões aqui apresentadas para outros casos de tendência antissocial. 

Sendo assim, entende-que os debates realizados devem contribuir para maior compreensão 

das manifestações desse quadro em uma perspectiva transgeracional, embora seja necessário 

considerar que outros casos certamente terão suas peculiaridades. 

 Nesse sentido, constantes pesquisas relacionadas à tendência antissocial no contexto 

familiar (inclusive com a utilização de outros métodos), para aprofundar o conhecimento 

sobre essa temática, são necessárias, ainda mais quando se verifica a ausência de 
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investigações mais amplas a respeito das intervenções que conduzam à melhora no quadro, 

cujo prognóstico é bastante restrito.  
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