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RESUMO 

Gonçalves-dos-Santos, G. A. (2016). Privação precoce e tardia da figura do pai e tendência 

antissocial infantil. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

O apoio do ambiente familiar é considerado um fator determinante para o desenvolvimento 

infantil. Assim, deficiências nas funções materna e paterna podem acarretar o surgimento de 

diversas patologias mentais na criança, dependendo do estágio evolutivo e a intensidade em 

que ocorrem. Dentre essas patologias, a Tendência Antissocial Infantil, caracterizada por um 

continuum de comportamentos agressivos, opositores e de desobediência, que podem produzir 

um importante prejuízo nas relações sociais do indivíduo, é unanimemente reconhecida na 

literatura científica como fortemente influenciada pela vida familiar da criança. Estudos 

científicos apontam para a existência de vínculos entre a ocorrência de comportamentos 

antissociais e a ausência da figura do pai. Sendo assim, esta pesquisa visou investigar os 

efeitos da privação precoce ou tardia da figura do pai no desenvolvimento emocional de 

crianças com tendência antissocial, de modo a averiguar se existem diferenças em sua forma 

de expressão em função do momento evolutivo em que a perda ocorreu. Foi compreendido 

como privação o fato dos pais masculinos biológicos não residirem na mesma casa, nem 

conviverem diariamente com a criança, devido a abandono espontâneo do lar, morte ou 

reclusão penitenciária. Através de uma metodologia clínico-qualitativa, foram realizados 

estudos de caso com quatro famílias participantes, em que o filho apresentava frequentes 

comportamentos antissociais e vivia apenas com a mãe. Na avaliação foram utilizadas, com a 

criança, o Teste da Casa-Árvore-Pessoa (HTP) e o Teste de Apercepção Temática Infantil 

(CAT-A), e, com a mãe, o Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ-Por), uma 

Entrevista psicológica semiestruturada e um questionário sócio-econômico. A análise dos 

dados foi realizada a partir de uma perspectiva clínica psicanalítica de base winnicottiana, 

além das cotações propostas pelos manuais dos instrumentos. Os resultados apontam a 

existência de vínculos significativos, no atual momento de vida das crianças avaliadas, entre o 

desenvolvimento da tendência antissocial infantil, a privação da figura paterna e algumas 

características do funcionamento psicodinâmico do pai ausente. A presença física do pai não 

era, por si só, um fator preditivo do bom desenvolvimento emocional dos filhos, mas, sim, a 

sustentação realizada predominantemente por eles de um espaço de interação altamente 

responsivo e adaptado às necessidades das crianças, de modo que o processo de 

transicionalidade dos filhos era facilitado e a consolidação da capacidade de concernimento 

incentivada. Nesse sentido, os comportamentos antissociais das crianças parecem remeter a 

uma tentativa de fazer com que o ambiente novamente lhes ofereça holding e condições para 

retomar os processos transicionais interrompidos com a perda do genitor. Para além da idade 

em que ocorreu a privação, o fator de maior impacto sobre a sintomatologia das crianças não 

foi o momento evolutivo em que a ruptura aconteceu, mas o nível de preservação da boa 

imagem paterna interna que as crianças e suas mães apresentam, bem como a possibilidade ou 

não de reparação dessa perda por outras figuras. Os indícios mais intensos do entrave da 

espontaneidade e da integração do Self aparecem relacionados ao maior nível de 

“apagamento” e “degradação” da imago paterna, associada à possibilidade de sustentação do 

gesto espontâneo, do viver criativo e do círculo benigno. A sensação de perda das crianças é 

amplificada pelas dificuldades de identificação das mães com seus filhos e pelo afastamento 

da família paterna. Assim, evidencia-se a necessidade de intervenções terapêuticas familiares 

para que o tratamento da criança seja efetivo. Outros estudos sobre o tema são necessários 

para ampliar a compreensão do assunto. 

Palavras-chave: Tendência Antissocial; Privação Paterna; Família; Psicanálise. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Gonçalves-dos-Santos, G. A. (2016). Early and late deprivation of the father figure and the 

child’s antisocial tendency. Dissertation (Master’s Degree), Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

The support of the family environment is considered a determining factor in child 

development. Thus, shortcomings in maternal and paternal functions can lead to the 

emergence of various mental disorders in children, depending on the stage of evolution and 

the intensity in which they occur. Among these pathologies, the Antisocial Tendency in 

children, characterized by a continuum of aggressive behaviour, oppositional defiance and 

disobedience, which can significantly harm the social relationships of the individual, is 

unanimously recognized in the scientific literature as strongly influenced by the child’s family 

life. Scientific studies point to the existence of links between the occurrence of antisocial 

behaviour and the absence of the father figure. Therefore, this study aimed to investigate the 

effects of early or late deprivation of the father figure in the emotional development of 

children with antisocial tendency, in order to find out if there are differences in their form of 

expression in terms of the development moment in which the loss occurred. It was understood 

as deprivation when the biological fathers didn’t live in the same house or didn’t spend daily 

time with the child, due to spontaneous abandon, death or penitentiary imprisonment. 

Through a clinical-qualitative methodology, case studies were conducted with four 

participating families, in which the child presented frequent antisocial behaviors and lived 

only with the mother. In this evaluation consisted of the administration, to the child, of the 

House-Tree-Person (HTP) test and the Children’s Apperception Test (CAT), and, to the 

mother, the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Por), as well as a semi-structured 

psychological Interview and a socio-economic survey. The data analysis was performed from 

a clinical psychoanalytic perspective of winnicottian approach, in addition to the instruments 

manuals suggested interpretations. The results indicate, in the current moment of life of the 

evaluated children, the existence of significant links between the development of antisocial 

tendency, deprivation of the father figure and specific features of psychodynamic functioning 

of the absent father. The physical presence of the father was not, by itself, a predictive factor 

in a successful emotional development of the children; what proved more important was the 

father’s prevailing support of a highly responsive interactive space, suited to the needs of the 

child, so as to facilitate the child’s process of transicionality and to encourage the 

consolidation of the capacity for concern. Hence, the children’s antisocial behaviour seems to 

be an attempt of compeling the environment to offer them holding and the conditions to 

resume the transitional process interrupted by the loss of the parent. In addition to the age in 

which the deprivation occured, the factor of greatest impact on symptoms of the children was 

not the moment of development in which the rupture had happened, but the level of 

preservation of a good internal image of the father presented by the children and their 

mothers, as well as the possibility of reparation for this loss by other figures in the life of the 

child. The most significant evidence of obstacles in the spontaneity and in the integration of 

the Self appear to be related to the higher level of "obliteration" and "degradation" of the 

paternal imago, which associate with the possibility of sustaining the spontaneous gesture, the 

creative living and the benign circle. The sense of loss which the children experience is 

intensified by the mother’s difficulty in identifying with their children and their alienation 

from the paternal family. Thus, therapeutic interventions with the families are clearly 

necessary to ensure the efficiency of the child's treatment. Further studies are encouraged in 

order to broaden the understanding of this subject. 

Keywords: Antisocial Tendency; Paternal Deprivation; Family; Psychoanalysis. 
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1 – INTRODUÇÃO 

1.1 - A família e o desenvolvimento emocional infantil 

A literatura psicológica e psiquiátrica é unânime em reconhecer a influência da família 

no desenvolvimento emocional infantil. 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, mesmo quando o indivíduo tornar-se adulto.  

Aquilo que chamamos de instituição familiar é, acima de tudo, fruto de um 

determinado posicionamento sócio-historico sobre os relacionamentos humanos, constituindo-

se, então, de acordo com os preditivos do contexto onde ela se insere (Durham, 1983). De 

forma geral, a família se organiza de forma a oferecer satisfatoriamente para seus membros 

condições de sobrevivência, modelos de transmissão de valores pessoais, suporte às 

necessidades afetivas e direcionamentos quanto ao processo de socialização (Ferrari & 

Kaloustian, 2002). Para Soifer (1992), a família tem sete funções para a criança, cabendo 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, ela deve assumir um papel de orientação e de cuidado 

desde os primeiros momentos de vida da criança até quando ela for adulta e independente. 

Freud (1896/1996; 1917/1996) formula o conceito de “equação etiológica” ou “séries 

complementares” ao postular que o desenvolvimento saudável ou patológico do indivíduo 

depende da interação de três elementos: os fatores inatos e as vivências intruterinas, os fatores 

ambientais da vida adulta e as experiências infantis com a família. Soifer (1992), investigando 

as “séries complementares”, acrescenta a esses fatores o trauma do nascimento e diferencia as 

séries referentes à herança genética e às experiências intrauterinas. A respeito disso, defende 

que, apesar do amadurecimento emocional se basear na confluência de uma série de fatores, é 

a vida afetiva infantil que se destaca de forma mais significativa na constituição da 

personalidade do indivíduo. Dessa forma, se ocorre reunião de elementos de ordem adversa, 

esses podem ser atenuados por cuidados promotores de um desenvolvimento harmonioso ou 

exacerbados por experiências dolorosas e carências marcadas. Nesse sentido, a natureza das 
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relações familiares seria crucial para o prognóstico evolutivo da criança (Barbieri e 

Pavelqueires, 2012). 

Na compreensão da maturação emocional do indivíduo e sua relação com o ambiente 

familiar, é importante levar em consideração o conceito de estruturas de personalidade, assim 

como o de funcionamento psicodinâmico. A estrutura de personalidade é definida por 

Bergeret (1998) como um arranjo estável, porém reversível até a adolescência, de elementos 

metapsicológicos, como os mecanismos de defesa, as relações de objeto, a evolução libidinal 

e egoica, entre outros. A constituição de cada estrutura é influenciada por uma série de 

experiências significativas na primeira infância, que orientam todo o posterior 

desenvolvimento emocional do indivíduo. Bergeret (1998) problematiza que o diagnóstico 

estrutural de crianças é uma questão que requer razoabilidade, visto que personalidade é 

particularmente plástica nesse período do desenvolvimento (daí a necessidade de se falar em 

“pré-estruturas"). Dessa forma, segundo o autor, o desenvolvimento infantil “normal” 

progride, de um estágio de indiferenciação entre o eu e o não eu, para uma pré-organização, 

durante a qual surgem as primeiras evidências de maturação do ego, para, por fim, culminar 

em uma estruturação da personalidade, que poderá ser psicótica ou neurótica, dependendo do 

potencial hereditário e de experiências vividas até o momento. 

A estrutura psicótica se caracteriza por ser a mais regredida, com frustrações precoces 

ocorridas na fase oral ou na fase anal de expulsão, a partir da consideração de um 

desenvolvimento psicossexual (Freud, 1905/1996). Entende-se que a estrutura psicótica seja 

resultado de frustrações bastante precoces, numa fase da vida em que não foram 

suficientemente alcançadas e consolidadas a integração da personalidade, a diferenciação 

eu/não-eu e estabelecidas relações objetais totais. Como o indivíduo não consegue se perceber 

como um objeto diferenciado da mãe, ele é impedido de vivenciar uma relação objetal de 

modo genital, o que faz com que o ego esteja incompleto, experienciando uma fragmentação 

(Bergeret, 1998). A estrutura de personalidade neurótica, mais evoluída libidinalmente, 

consiste no resultado da superação da segunda fase anal, tendo o ego não apresentado fixações 

precoces, nem sido vítima de frustrações intensas, de modo a ter garantido o seu livre acesso à 

triangulação genital. É somente após o período da adolescência que a estrutura da 

personalidade se solidifica e consolida, na direção que vinha já sendo estabelecida 

anteriormente na infância ou em outra, decorrente de processos regressivos que podem 

impelir o indivíduo novamente a uma estruturação psicótica, mesmo quando a que vinha se 
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definindo era a neurótica. Cabe ressaltar que o sentido oposto também pode acontecer, 

embora seja mais raro tal processo. 

Bergeret (1998) afirma que, além das duas estruturas da personalidade, existe uma 

organização independente, localizada entre a psicótica e a neurótica, que tem como principais 

características as imprecisões e flutuações. Essa organização pode perdurar por toda a vida e é 

denominada por Bergeret como anestruturação, organização limítrofe ou borderline. Neste 

caso, o ego superou suas relações iniciais com a mãe, mas não conseguiu atingir a relação 

triangular, seja por um fato real ou não, mas que foi vivido como um risco de perda do objeto. 

Caracteriza-se, dessa maneira, o que se denomina de relação de objeto anaclítica: há uma 

diferenciação entre eu/outro, mas há, também, uma grande dependência.  

As características principais dessa organização da personalidade são o narcisismo e a 

depressão. Há uma luta contra a perda do objeto e, com isso, uma ameaça ao narcisismo do 

indivíduo. Ele ultrapassa as fases orais e primeira fase anal, cruza a divided line, inicia as 

vivências edipianas, porém, um trauma desorganizador precoce, superior ao que a criança 

consegue lidar, impede a finalização dessas vivências. Como consequência, a criança “salta” o 

Édipo e ingressa em uma pseudo-latência. Assim, ela não alcança a genitalidade e o 

desenvolvimento sexual é vivido de forma incompleta. Sabe-se que esse modo de 

funcionamento garante mobilidade e segurança ao ego, mas impede que haja uma estabilidade 

equilibrada dos recursos da personalidade. 

Assim, cada estrutura ou organização possui características próprias (que são 

investigadas quando se há necessidade de elaboração de uma hipótese clínica), em que variam 

principalmente a instância dominante da personalidade (id, superego ou ideal de ego), a 

natureza do conflito e a natureza da angústia, as principais defesas e o modo de relação de 

objeto. No entanto, é importante destacar que, segundo Bergeret (1998), em momentos de 

crise, características de outra estrutura ou organização podem estar presentes, sendo que isto 

ocorre de forma passageira. Ou seja, um indivíduo com estrutura neurótica pode apresentar 

sintomas psicóticos em determinado momento de sua vida, por exemplo. Desta maneira, os 

sintomas são considerados de modo bastante relativo, pois qualquer estrutura de 

personalidade pode apresentar qualquer tipo de sintoma, neurótico ou psicótico, em virtude de 

todos os seres humanos partilharem todos os tipos de situações de ansiedade, como já 

apontava Freud (1926/1996). Assim, a noção de “normalidade” deve ser pensada de forma 

independente do diagnóstico estrutural, ou seja, o tipo de estrutura da personalidade não 
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implica necessariamente na ocorrência de um estado mental patológico. Cada uma das 

estruturas pode se apresentar de forma compensada ou descompensada, de acordo com o seu 

grau de adaptação às exigências e possibilidades que o ambiente provê para seu 

desenvolvimento, sendo o estado descompensado o principal fator de aparecimento de 

desarranjos patológicos. Ademais, cabe ressaltar que Bergeret (1998) problematiza que o 

diagnóstico estrutural de crianças é uma questão que requer razoabilidade, visto que 

personalidade é particularmente plástica nesse período do desenvolvimento (daí a necessidade 

de se falar em “pré-estruturas" quando se trata de elaborar uma hipótese clínica infantil). 

No mesmo raciocínio de uma progressão evolutiva de forma interativa com o 

ambiente, Winnicott (1959-1964/1983) postula a existência de três estágios de 

desenvolvimento emocional, constituintes do processo de desenvolvimento do Self: 

dependência absoluta, dependência relativa e rumo à independência (Barbieri, 2002). Para 

Winnicott (1959-1964/1983), o Self verdadeiro é entendido como um potencial inato em 

direção ao amadurecimento que necessita de um ambiente facilitador para se realizar; é por 

meio dele que a pessoa pode tornar-se criativa e se sentir real. Nesse raciocínio, Safra (2005) 

pontua que o Self  é o potencial herdado que "é experienciado como uma continuidade de ser, 

e que adquire em seu próprio modo e em sua própria velocidade uma realidade psíquica e 

esquema corporal pessoais" (p.41).  

Dessa forma, a constituição do Self central é um processo gradual e complexo que 

ganha contornos por meio da experiência vivida com o outro, representado por um ambiente 

facilitador que vai ao seu encontro de forma compatível com as especificidades de cada 

momento evolutivo. Ainda segundo Winnicott, a partir dessa percepção de um outro 

responsivo, o Self pode continuar a se desenvolver e se enriquecer no espaço potencial, a área 

intermediária entre a realidade interna do indivíduo e a realidade compartilhada (Winnicott, 

1971/1975), o lugar privilegiado onde ocorre através do brincar criativo o entrelaçamento da 

subjetividade e da observação objetiva.  

Por outro lado, diante de frequentes ou intensas falhas ambientais, pode constituir-se o 

falso Self, caracterizado por uma tentativa defensiva do bebê de adequar-se artificialmente às 

expectativas do ambiente, de forma a proteger seu verdadeiro Self contra novas invasões, 

através de uma adaptação não criativa à realidade (Winnicott, 1965/1990). Cabe ressaltar que 

o autor postula diversos níveis de falso Self, desde uma atitude social, não patológica, que visa 
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garantir o bom convívio social até o falso Self que se impõe como real, que oculta 

o Self verdadeiro, sufocando o gesto espontâneo.  

O processo saudável de desenvolvimento do Self, portanto, depende da existência e 

influência positiva de um ambiente responsivo suficientemente bom, que permita a passagem 

eficaz pelos três estágios de desenvolvimento emocional: a dependência absoluta, a 

dependência relativa e o estágio de independência relativa - ou rumo à independência (Sei, 

2004; Winnicott, 1959-1964/1983). 

Durante o primeiro estágio, dependência absoluta, caracterizado pela não integração 

do bebê e pelo predomínio dos processos primários de pensamento, narcisismo e auto-

erotismo, o bebê depende inteiramente da mãe para a satisfação de suas necessidades, tanto 

físicas quanto afetivas, tendo em vista a fragilidade e imaturidade naturais aos neonatos da 

espécie humana. É a partir deste raciocínio que Winnicott (1952/1993) postula que no estágio 

de dependência absoluta não existe um bebê sozinho, já que ele sempre é apresentado junto a 

um cuidador, geralmente sua mãe biológica. A satisfação destas necessidades físicas e 

afetivas é possibilitada por meio do holding materno. Nesse sentido, afirma Winicott 

(1963/1983): “Aí se situa a origem do Self verdadeiro que não pode se tornar uma realidade 

sem o relacionamento especializado da mãe, o qual poderia ser descrito com uma palavra 

comum: devoção” (p.135). 

A mãe que consegue efetuar uma regressão adaptativa ao psiquismo rudimentar do 

filho e cumprir estas tarefas de maneira consistente é considerada, em termos winnicottianos, 

suficientemente boa, possibilitando, através de seus atos, a conquista pelo bebê das três tarefas 

de desenvolvimento: a integração, a personalização e a realização. A integração está 

relacionada à compreensão de um entrelaçamento progressivo entre as vivências, 

experiências, afetos, representações, sensações; na personalização
1
 há a inserção da mente no 

corpo; e na realização a criança é capaz de estabelecer relações objetais e reconhecer a 

realidade exterior em suas propriedades espaço-temporais (Andrade, 2007; Winnicott, 

1964/1994). 

                                                           
1
 De acordo com Dias (2008), a relação psique-soma é íntima e indissociável, por isso, o que afeta o 

funcionamento de uma também apresenta ressonâncias na outra. A respeito disso, faz-se necessária uma 

distinção conceitural entre “psique” e “mente”: a função da psique é elaborar imaginativamente as funções 

corporais, enquanto que a mente (Loparic, 2000; Winnicott 1988/1990) - uma de suas principais funções 

específicas - atua de forma a armazenar e classificar as experiências atribuindo-lhes significado junto às 

dimensões temporal e espacial. Sobre as implicações dessa discriminação conceitual, diz Winnicott (1988/1990) 

que “mesmo antes do pensamento se unir à linguagem (...) o intelecto já tem uma função a cumprir” (p. 161). 
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A mãe suficientemente boa tem a função, neste primeiro momento, de produzir no 

filho uma sensação de continuidade de existência. Para isso, ela deve sustentar no bebê uma 

ilusão de onipotência, na medida em que, por meio de um processo interno de regressão à 

suas próprias experiências de cuidado, deve identificar-se com o filho e, ajustando-se 

prontamente aos objetos que ele cria, garantir-lhe a ilusão de que a realidade é gerada por ele 

(Dias, 2003). A ilusão pode ser entendida como o encontro do objeto criado pelo bebê ao ter a 

necessidade de algo e a provisão da mãe, no momento certo daquilo que ele necessita e na 

medida exata que ele necessita (Barbieri, 2002). Dessa forma, a ilusão pode ser compreendida 

como fundante da criatividade primária. Como tal, portanto, ela seria criada e sustentada, de 

forma progressiva, a partir do oferecimento de três funções maternas profundamente 

necessárias na etapa da dependência absoluta: o holding, o handling e a apresentação de 

objetos.  

O holding é compreendido não apenas como o segurar físico do bebê, mas sim como 

toda e qualquer provisão ambiental necessária ao neonato, incluindo a proteção da agressão 

fisiológica, de acordo com a sensibilidade cutânea, visual, auditiva e cinestésica da criança, e 

também a rotina de cuidados de caráter prático e também afetivo (Winnicott, 1960/1983; 

1965/1982). É através do holding que o bebê adquire experiência de continuidade do ser, 

estando protegido das invasões de um ambiente inconstante e ameaçador. O handling é a 

manipulação e o envolvimento físico do bebê nos momentos em que ele está sendo cuidado, 

ou seja, o seu manejo (Andrade, 2007). Caracteriza-se por diversos tipos de comportamentos 

e atitudes do outro (mãe e pai, mas principalmente, a mãe), visando regrar e estabilizar as 

necessidades fisiológicas e emocionais da criança. Nesse sentido, Stern (1985) afirma que, ao 

considerar o bebê um sistema fisiológico que necessita da ajuda exterior para manter a própria 

estabilidade e também uma pessoa constituída de experiências subjetivas, os pais passam “a 

maior parte dos dois primeiros meses de vida do bebê buscando regrar e estabilizar seus 

diferentes ciclos de vigília–sono, dia–noite e fome–saciedade” (p. 63).  

Por fim, a apresentação de objetos é vivenciada quando o bebê é capaz de se 

diferenciar do meio e, assim, passa a considerar os objetos externos que lhe são apresentados, 

podendo fazer uso deles de maneira pessoal. O modo como os objetos são apresentados pelos 

cuidadores à criança deve ser pautado na percepção dos pais sobre a adequação desses objetos 

frente às capacidades já desenvolvidas pelo bebê. Objetos inadequados ou apresentados de 

modo a romper a apercepção criativa do bebê colocam-no em uma situação forçada de buscar 

novamente recuperar a familiaridade com o ambiente, sacrificando sua experiência de 
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continuidade. De forma geral, é importante que os novos objetos sejam apresentados de forma 

constante, mas simplificada e compatível com a competência corporal do bebê, preservando-

se assim, a experiência criativa, ou seja, o bebê deve se sentir “como o possível agente ativo 

da resolução de sua necessidade, ou, em outros termos, que possa interiorizar a idéia de que o 

mundo é algo sobre o qual pode agir criativamente” (Belin, 2002, p. 89). 

O papel do pai durante o delicado estágio de dependência absoluta é o de proteger a 

díade mãe-bebê (Outeiral, 1997), para que a mãe tenha a disponibilidade necessária para 

dedicar-se de forma integral a seu filho e efetuar o exercício de uma regressão necessária para 

compreender as demandas dele, caracterizando, assim, a preocupação materna primária 

(Winnicott, 1956/1993). Ao fim desse estágio, a mãe deve, de forma gradual, desadaptar-se às 

demandas do bebê, de acordo com a capacidade dele para suportar esses fracassos. Esse 

processo é conhecido como desilusão e serve de base para a realização do desmame (Barbieri, 

Jacquemin e Biasoli-Alves, 2005). 

Contudo, caso essa falha seja intensa, fazendo com que a criança não seja capaz de 

manter a confiança no meio ambiente externo já incorporado, há a instauração de um trauma, 

que pode levar à apatia da criança e à falta de esperança. Para Winnicott (1958/1994) esse 

processo é conhecido como deprivacão, ou seja, incapacidade da criança para manter viva na 

memória a experiência vivenciada com a mãe. Se a criança sofre o trauma de uma separação 

brusca e excessiva, ocorre a despersonalização, isto é, um estado de confusão que causa uma 

angústia impensável, porque não pode ser definida através de representações de objeto, ou 

seja, de representações mentais (Winnicott, 1952a/1978, 1952b/1978). Segundo Loparic 

(1996, citado por Santos, 1999), essas angústias se referem, de forma geral, “às múltiplas 

ameaças ao sentimento de existir que assolam o bebê, tais como o temor do retorno a um 

estado de não-integração (levando ao aniquilamento e à ruptura da linha de continuidade do 

ser), o medo da perda de contato com a realidade e o temor da desorientação no espaço, o 

pânico do desalojamento do próprio corpo e de um ambiente físico imprevisível, etc” (s/p). 

Nesse sentido, Winnicott (1952a/1978) afirma que em distúrbios severos, como as 

psicoses, a etiologia do problema não se enquadra na regressão aos pontos de fixação pré-

genitais, vinculada ao conflito edípico mal resolvido, mas em um ajustamento defeituoso do 

ambiente às necessidades do bebê (Santos, 1999). A psicose, para Winnicott (1959-

1964/1983), está ligada a uma privação emocional em um estágio anterior àquele em que o 

bebê possa perceber que tal privação é ocasionada por um agente externo. Tanto a privação 
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quanto a provisão suficientemente boa necessária não são compreendidas pelo bebê, visto que 

ele ainda se encontra em um estágio evolutivo que não o capacitaria a se diferenciar do meio. 

O bebê é, então, surpreendido por uma interrupção de seu existir que não pôde ser atribuída a 

nenhum elemento exterior, nem ser experienciada, visto a indiferenciação eu/não-eu desta 

etapa de grande dependência. Se na neurose, onde várias etapas do complexo edípico foram 

superadas e organizadas sob a primazia da genitalidade, é a ansiedade de castração que opera 

predominantemente, na psicose é a ansiedade de aniquilamento que está em vigor contra as 

inconstâncias do meio
2
. 

Em um desenvolvimento normal, após as sucessivas experiências de gratificação e 

frustração, o bebê alcança o estágio seguinte, dependência relativa. Nele, o bebê já 

desenvolveu um maior grau de integração, apresentando, então, a capacidade de vivenciar a 

experiência dos fenômenos transicionais, entendidos como uma área entre as realidades 

interna e externa da criança (Barbieri, 2002). A função dos fenômenos transicionais é auxiliar 

na constituição da subjetividade do bebê, através do exercício de sua capacidade de manter 

relações objetais, de forma a substituírem, simbolicamente, a mãe que está começando a se 

distanciar do filho.  

Winnicott (1971/1975; 1951/1978) afirma que na medida em que os pais reconhecem 

e não contestam a subjetividade ou objetividade dos fenômenos transicionais vividos pelo 

bebê, sustenta-se a ilusão de que aquilo que ele cria realmente existe, garantindo-lhe 

segurança para que esteja capacitado a suportar as situações precoces de separação, de perda e 

privação, sem que o desenvolvimento psíquico fique comprometido. A ocorrência dos 

fenômenos transicionais é característica de um ambiente suficientemente bom (Barbieri, 

2005), sendo chave para o desenvolvimento da criatividade e da compreensão da produção 

cultural do contexto onde a criança se insere. "Há uma evolução direta dos fenômenos 

                                                           
2

 Em alguns casos, em que o desenvolvimento progrediu de forma satisfatória (permitindo suficiente 

discriminação entre o mundo interno e o externo) e o bebê vive sucessivas intrusões (impingements) do 

ambiente, no intuito de defender-se, ele pode reagir à invasão ambiental configurando um processo de “cisão da 

psiquê da existência psicosomática” (Ribeiro, 2014, p.111). Dessa forma, quando a mente não se desenvolve 

ancorada no psique-soma, fazendo o intelecto assumir a função de cuidado que cabe ao ambiente, ela está 

realizando uma função falsa (não sustentada pelo gesto espontâneo), podendo adquirir “uma vida própria, 

dominando o psicossoma, em vez de ser uma função específica do mesmo” (Winnicott, 1988/1990, p. 162). Esse 

é um dos tipos de mecanismos de defesa, característicos do funcionamento falso Self, que foi denominado por 

Winnicott (1965/1990) de mentalização (split off intellect). O intelecto cindido, assim, funcionaria como uma 

falsa independência, em virtude de um ambiente que não se adapta às necessidades do bebê e o conduz a um 

falso si-mesmo, enquanto o verdadeiro Self fica retraído, aguardando a reparação do ambiente. 
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transicionais para obrincar, do brincar para o brincar compartilhado, e deste para as 

experiências culturais" diz Winnicott (1971/1975, p.76). 

Neste momento, a ambivalência de sentimentos em relação ao objeto torna-se 

evidente, visto que a criança desenvolve um forte sentimento de carinho pelo objeto, mas 

também um forte sentimento de raiva, na medida em que o mesmo simboliza o paradoxo da 

separação e da união com a mãe (Andrade, 2007). Frente a estes afetos paradoxais, o bebê 

pode manifestar atitudes agressivas, como morder o seio, negar ou ter avidez pela 

amamentação, sujeira (fezes e urina), agarrar-se com força a pessoas ou objetos, fazer muito 

barulho etc. Nesse momento, a mãe suficientemente boa não interrompe o processo de 

separação gradual, mas é capaz de tolerar as agressões do bebê sem sentir-se demasiado ferida 

ou desejosa de vingança, de modo que ele, percebendo que sua agressividade não é suficiente 

a ponto de destruir o objeto, prossiga no desenvolvimento da fusão pulsional, e alcance a 

capacidade de reparação e simbolização da sua ausência (Barbieri, 2008, Winnicott, 

1967/1999). 

Os pais devem levar em consideração que as eventuais manifestações de agressividade 

neste período do desmame não são expressões deliberadas de violência, mas, sim, da 

vitalidade e impulsividade, sendo a agressividade um meio de se relacionar com objetos 

(Winnicott, 1958/1978). O desmame aqui é compreendido como sendo intimamente 

relacionado com a capacidade do bebê de suportar o processo ilusão-desilusão, conforme 

gradualmente desenvolve a capacidade de suportar as falhas e atrasos maternos, tolerando a 

frustração e culminando, por fim, num estado em que bebê torna-se apto a realizar, através do 

gesto espontâneo, a descoberta do ambiente sem perdas da sensação de ser e de existir, 

possibilitando assim, a apreensão do Self como uma realidade viva (Winnicott, 1971/1975). 

A garantia da vivência apropriada dessas situações é necessária para o crescente 

amadurecimento do bebê e para que ele elabore gradativamente a capacidade de preocupação. 

Em concordância, Silva (2006) defende que a maneira como o ambiente interpreta e maneja 

os impulsos destrutivos da criança tem implicações posteriores diretas sobre a capacidade da 

mesma de tolerar e manejar de forma positiva as ansiedades deles provenientes. Winnicott 

(1968-1969/1997) exemplifica essa gradual tomada de consciência: "o bebê passa a proteger o 

seio e, na verdade, é muito raro que mordam o seio com o objetivo de ferir, mesmo quando já 

possuem dentes" (p.26). 



32 
 

É no estágio da dependência relativa que o pai é apresentado à criança, mediado pelo 

discurso da mãe e, portanto, dependente da qualidade da figura paterna interna dela (Barbieri; 

Jacquemin e Biasoli-Alves, 2005). Aberastury (1991) afirma que o lugar do pai, entre seis e 

doze meses, não é tão destacado na literatura, como acontece com a figura materna. Contudo, 

ele tem a função muito importante de favorecer gradativamente a separação da díade mãe-

bebê, e, através de seu crescente contato corporal no cotidiano com o bebê, tornar-se 

referência na organização psíquica da criança, devido à sua função estruturante para o 

desenvolvimento do ego do filho. Por volta do segundo ano de vida, com as imagens de pai e 

de mãe já diferenciadas, a figura paterna fica mais acentuada e tem a função de apoiar o 

desenvolvimento social da criança, além de auxiliá-la nas dificuldades características desse 

período e na adaptação a novos hábitos rotineiros familiares. Muza (1998) afirma que o pai 

aparece como o terceiro imprescindível para que a criança elabore a perda da relação inicial 

com a mãe, pois a presença do mesmo funciona como catalizador de dois fenômenos: a 

satisfação, por identificação, de sua bissexualidade, de modo a efetuar uma pré-organização 

de sua sexualidade; e a representação diária de um princípio de realidade e de ordem na 

família, uma vez que a criança sente que ela não é mais a única a despertar a atenção da mãe. 

O estágio rumo à independência, por fim, se inicia, de acordo com Winnicott 

(1971/1975), quando a onipotência do bebê começa a decair devido às experiências de tentar 

destruir os objetos, e subsequente sobrevivência deles. A adoção e posse do objeto 

transicional, bem exercitadas, fazem com que o bebê abandone o controle mágico, onipotente 

do mundo subjetivo e assuma o controle dos objetos via manipulação, o que envolve a 

satisfação do exercício muscular preciso e o da coordenação, capacidades já superiores às 

presentes na etapa anterior. A diferenciação eu/não eu agora é completa e a capacidade 

simbólica é presente. Conforme vai desenvolvendo suas capacidades simbólicas, sua 

compreensão sobre a realidade amplia, bem como seu entendimento sobre as relações sociais, 

em especial a familiar. A criança vai formando suas interpretações e concepções das imagens 

e funções “paternas” ou “maternas” a partir da suas relações com os progenitores e das 

imagens de quem é o pai para a mãe e vice versa, num processo chamado por Di Loreto 

(2004) de “vias reflexas”.  

As vias reflexas evidenciam a redes de relações triangulares tipicamente edípicas e o 

processo de introjeção das imagos parentais. Corneau (1991), fundamentado nas ideias de 

Lacan, ressalta a importância da figura do pai neste momento do desenvolvimento na 
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consolidação da separação mãe-filho, visto que esse encarna inicialmente a não-mãe e dá 

forma a tudo que não seja ela, de forma a facilitar primeiramente a separação mãe-filho e 

posteriormente incitar a criança à passagem do mundo da família para o da sociedade. Neste 

estágio, então, a maior integração e a aquisição da habilidade para a triangulação e o 

relacionamento edípico, promovem a angústia de castração, a ambivalência e os sentimentos 

de exclusão, cabendo aos pais agirem de forma engajada no manejo dos mesmos. A presença 

de um pai forte, interventor, facilita a criança a experienciar a vida instintiva e permite a esta 

correr o risco de movimentar-se, de agir e de excitar-se porque o pai está por perto, preparado 

para remendar estragos ou para impedir, com sua força, que eles aconteçam (Winnicott, 

1969a/1994).  

Tomando-se em consideração as teorias de Bergeret (1998) e de Winnicott (1959-

1964/1983), uma vez que as experiências infantis são cruciais para o desenvolvimento da 

estrutura da personalidade infantil, a existência de deficiências nas funções materna e paterna 

pode acarretar o surgimento de diversas patologias mentais na criança (Brum & Schermann, 

2004) dependendo do estágio em que ocorrem. Dentre essas patologias, a Tendência 

Antissocial Infantil é unanimemente reconhecida na literatura científica como fortemente 

determinada pela vida familiar da criança. Essa conjectura de comportamentos antissociais 

será o objeto de estudo desta pesquisa. 

 

1.2 - O pai e a função paterna na teoria winnicottiana 

A experiência profissional de Winnicott como pediatra resultou em proveitosas 

reflexões teóricas, decorrentes de suas observações clínicas, a respeito da existência de 

inúmeras circunstâncias, de caráter constitutivo, presentes ao longo do desenvolvimento físico 

e emocional infantil. Para ele, grande parte das experiências significativas (organizadoras 

daquilo que podemos chamar de personalidade) da criança acontece nos estágios iniciais de 

sua vida, quando ainda é um bebê e depende inteiramente de um ambiente que atenda de 

forma suficientemente boa às suas necessidades específicas de cada etapa evolutiva, de forma 

a sustentar a continuidade de seu processo maturacional (Winnicott, 1959-1964/1983).  

Uma vez que reitera a importância dessas experiências nos estágios iniciais da vida do 

neonato humano, Winnicott (1961/1994; 1965/1990; 1957/2001) questiona e reformula o 

conhecimento psicanalítico freudiano tradicional, bem como aqueles do círculo lacaniano e 



34 
 

kleiniano, acerca dos acontecimentos pré-edípicos que marcam o indivíduo em sua 

constituição mental. Ele amplia a compreensão a respeito do desenvolvimento saudável e 

patológico, na medida em que propõe uma descentralização da sexualidade e do Complexo de 

Édipo como aspectos primordiais da constituição da experiência subjetiva (Loparic, 2006). 

Lança um foco de luz sobre os aspectos maturacionais da pessoa, conforme assume a 

existência de uma tendência inata ao desenvolvimento, que depende, a fim de lograr êxito, do 

oferecimento suficientemente bom de recursos ambientais que dêem suporte e estimulem o 

desenvolvimento e integração do Self em formação.  

Dentro dessa nova perspectiva, a sexualidade passa ser uma das múltiplas formas (e 

não mais a primordial) pelas quais a instintualidade, vivida plenamente e bem amadurecida, 

auxilia o indivíduo a se desenvolver em âmbitos físicos e psíquicos. Dessa forma, toda a 

teorização metapsicológica a respeito dos papéis e funções dos membros familiares, e suas 

consequentes influências para no desenvolvimento dos bebês e crianças, é questionada e 

ampliada para além das vivências triangulares, partindo do pressuposto de que essas 

atribuições variam de acordo com a etapa do amadurecimento pessoal em que se encontram 

os indivíduos. 

Grande parte da teoria winnicottiana enfoca o papel da mãe como principal agente 

fornecedor de cuidados ambientais (altamente adaptativos, por sinal) ao recém nascido, uma 

vez que, de fato, na rotina dos cuidados necessários para a sobrevivência e amadurecimento 

do bebê, geralmente, é ela quem se apresenta como ambiente imediato ao filho, tendo 

condições de fornecer recursos próprios de seu aparato biológico (amamentação), bem como 

suporte afetivo (holding) profundamente personalizado, oriundo da regressão característica do 

estado de preocupação materna primária em que se encontra, por meio da qual, durante um 

período específico, estabelece-se uma íntima relação dual mãe-bebê (Winnicott, 1988/1990).  

Contudo, Winnicott (1957/2001; 1964/1999; 1967/1988) não deixou de abordar 

aspectos relativos à presença do pai como elemento real da dinâmica familiar, e como tal, 

também agente ativo de cuidados do bebê e da díade mãe-bebê. Dessa forma, pode-se dizer 

que para o recém-nascido, mesmo que esse ainda não vislumbre e compreenda tal 

configuração ambiental complexa ao seu redor, o pai e a mãe juntos compõem o seu ambiente 

total (Rosa, 2014). Isso ocorre porque a disponibilidade da mãe agir diretamente sobre o bebê, 

efetuando a regressão necessária para tal é, em partes, facilitada e sustentada pelo suporte 
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indireto oferecido pelo pai. Em outras palavras, o pai disponibiliza um colo abrangente à mãe, 

que, por sua vez, oferece o colo imediato ao filho de forma suficientemente boa. 

Nesse sentido inclusivo, a maternagem, nas palavras de Winnicott (1969/1999): 

inclui os pais, mas eles devem me permitir o uso da palavra “maternal” para 

descrever a atitude global em relação aos bebês e o cuidado a eles dispensados. O 

termo “paternal” tem, necessariamente, de chegar um pouco depois do termo 

“maternal”. Geralmente, o pai torna-se um fator significativo enquanto homem. 

Depois vem a família, cuja base é a união de pais e mães, compartilhando a 

responsabilidade por aquilo que fizeram juntos, aquilo que chamamos de um novo ser 

humano – o bebê. (p. 149). 

A fim de elucidar sua consideração teórica previamente descrita, Winnicott afirma que 

se “eu disser ‘a mãe’ muito mais vezes que ‘o pai’, espero que os pais me entendam” 

(Winnicott, 1964/1988, p. 29). Dessa forma, além de evitar equívocos conceituais em sua 

teoria, também cumpre uma função educadora de convocar seus leitores homens a 

compreenderem a importância de assumirem a parentalidade dentro do núcleo familiar, 

mesmo que muitas funções de cuidados dos bebês pareçam-lhes, de início ou por força social, 

incumbências exclusivas da mãe. 

As funções paternas, quando exercidas junto à família (pois nem sempre o são), devem 

ser pertinentes à etapa do amadurecimento pessoal em que o recém-nascido se encontra, ou 

seja, devem respeitar a qualidade do ambiente em que a dupla mãe-bebê habita (Rosa, 2007), 

assim como as particularidades das necessidades que o filho apresenta, conforme progride, 

gradualmente, de um estado de dependência absoluta dos cuidados familiares até uma 

independência relativa do meio em que se insere (Winnicott, 1959-1964/1983). 

O papel do pai durante o estágio de dependência absoluta é, basicamente, orientado 

em dois sentidos diferentes, porém complementares: a) oferecer uma proteção estendida à 

díade mãe-bebê e ao lar (Outeiral, 1997), de forma a facilitar à mãe a regressão típica da 

preocupação materna primária (Winnicott, 1956/1993) e b) exercer, quando necessário e de 

forma suficientemente boa, o papel de mãe-substituta do filho, por meio do oferecimento do 

seu colo e do auxílio nos cuidados básicos necessários ao recém-nascido. O primeiro aspecto 

refere-se a um conjunto de ações rotineiras, cujo objetivo seria minimizar o efeito de situações 

externas potencialmente inquietantes ou exaustivas à mãe, de forma a evitar intrusões físicas e 
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mentais ao delicado processo de regressão que a mesma necessita efetuar para adaptar-se às 

necessidades do bebê.  

Dessa forma, o pai pode manter o ambiente do lar limpo e organizado (garantindo 

higiene e bem-estar), sustentar o equilíbrio financeiro de forma que nenhum recurso material 

necessário falte (alimentação, fraldas, medicamentos), regular o horário de visitas dos 

familiares para que o sono e/ou a amamentação da díade não sejam perturbados, assumir 

momentaneamente os compromissos externos que a mãe possa ter fora de casa (para que a 

mesma não tenha desgastes físicos ou apresente atrasos nos cuidados do bebê). Nas palavras 

de Winnicott (1949/1982), o pai deve proteger a mãe e o bebê “de tudo o que possa interferir 

no vínculo entre ambos, que é a essência e a própria natureza do cuidado materno” (p.18).  

Nota-se, aqui, que o pai não atua diretamente sobre o filho, mas, sim, sobre o processo 

de sustentação do papel materno de oferecer cuidados integrais a esse, função essencial no 

desenvolvimento do ego incipiente do bebê (Rosa, 2014). Conforme assegura a rocha sólida 

sobre a qual ocorrem os processos mais delicados da nova dinâmica familiar, também 

contribui para a construção do sentido de família, um espaço relacional de construção de laços 

afetivos, onde o desenvolvimento dos membros é favorecido e construído ao longo do tempo: 

Cabe a cada indivíduo empreender a longa jornada que leva do estado de 

indistinção com a mãe ao estado de ser um indivíduo separado, relacionado à mãe, e 

ao pai e à mãe enquanto conjunto. Daí o caminho segue pelo território conhecido 

como família, que tem no pai e na mãe suas principais características estruturais 

(Winnicott, 1957/2001, p. 60). 

A segunda função esperada do pai, durante o período da dependência absoluta, é a de 

efetuar, quando necessário, o papel de mãe-substituta do recém-nascido. Segundo Rosa 

(2011), o fato de ser considerado um “substituto” da mãe, e não um ser com individualidade 

pessoal, decorre do fato de que “nesse ponto do desenvolvimento, o pai não pode ainda ser 

abarcado como externo, muito menos como terceiro” (p.260), pois todas as funções que 

realiza no contato direto com o filho, realiza como mãe-substituta. Por vezes, a mãe precisa 

ausentar-se de perto do filho por breves momentos, a fim de se alimentar, dormir ou tomar 

banho. Nessas horas, se o bebê está desperto e demanda cuidados, espera-se que o pai exerça 

ativamente as funções de cuidado com as quais a criança já está habituada em sua relação com 

a mãe, como segurar o bebê em seu colo, dar banho, alimentá-lo com a mamadeira, conduzi-

lo ao relaxamento e ao sono. 
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Essas funções de zelo, embora esperadas do pai em um relacionamento familiar, 

podem não ser comuns a todos os homens. Contudo, conforme ressalta Rosa (2011), dentro da 

complexidade de cuidados requisitados e da intensidade das novas vivências afetivas 

características da chegada de um novo membro familiar, ainda imaturo e indefeso, evidencia-

se um aumento de qualidade nos recursos ambientais totais disponíveis à díade mãe-filho 

quando há no pai, ao lado de sua masculinidade, a possibilidade de ser, quando necessário, 

também maternal com seu bebê. Dessa forma, afirma Winnicott (1964/1999), que os “homens 

maternais podem ser muito úteis. São boas mães substitutas, o que é um alívio quando a mãe 

tem muitos filhos, ou quando ela adoece, ou quando elas querem voltar a trabalhar” (p.191). 

Ainda nesse sentido, completa: “Quando digo mãe, não estou excluindo o pai, mas é que 

nesse estágio o que nos interessa é o aspecto materno do pai” (Winnicott, 1967/1988, p.83). 

A viabilidade do pai ser maternal, ou seja, identificar-se com o bebê e adaptar-se de 

forma satisfatória às suas necessidades, está estreitamente relacionada com a possibilidade do 

homem entrar em contato com aquilo que guarda em seu psiquismo do elemento feminino 

puro. Esse contato é, de forma genérica, mais comum às mulheres, visto todo o processo de 

socialização infantil, por meio do qual são incentivadas a brincar de cuidar de bonecas e 

brincar de casinha e também, cabe ressaltar, no caso das mães biológicas, pelo próprio 

processo gestacional, que dura meses e prepara gradativamente a mulher para adentrar no 

estado de “preocupação materna primária” (Winnicott, 1956/1993). 

A respeito do elemento feminino puro, Winnicott (1959-1963/1994) afirma que, no 

início da vida, o encontro do bebê com o seio permite uma identificação que é constitutiva, 

pois o seio que é ofertado na hora certa pela mãe apresenta consigo uma possibilidade de ser e 

de continuar existindo. É esse aspecto feminino maternal que funda o sentido de existência no 

psiquismo. Assim, o fenômeno elemento feminino puro diz respeito às primeiras experiências 

de ser de um indivíduo e às primeiras necessidades básicas do bebê de sentir-se real e de ser 

real, abrindo margem para a constituição do Self. Conforme ressalta Safra (2009), a “mãe 

oferta a possibilidade de repousar no horizonte da existência” (p.78). A partir de uma 

experiência de ser bem assentada, é possível, posteriormente, em um desenvolvimento 

saudável, emergir o gesto espontâneo que cria a ilusão, característica fundamental do 

elemento masculino puro.  

Na ilusão, a partir da percepção de suas necessidades específicas atendidas 

repetidamente, o bebê passa, então, a poder criar o seio (imagin)ativamente. Essa experiência 
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de criação, ancorada na instintualidade, diz respeito ao fazer e, posteriormente, à possibilidade 

de se relacionar com objetos objetivamente percebidos na realidade exterior: “o elemento 

masculino puro faz, enquanto o elemento feminino (em homens e mulheres) é” (Winnicott, 

1959-1963/1994, p.141). Nota-se que ambos os fenômenos são intrinsecamente ligados, uma 

vez que possibilitam e sustentam, concomitantemente, a criatividade e o viver criativo: “Em 

consequência, a criatividade é o fazer que emerge do ser, que indica que, aquele que é, está 

vivo” (Winnicott 1986/1996, p. 31). Podemos afirmar, então, que ser e criar são dois aspectos 

inerentes à experiência psíquica humana. 

Embora os dois fenômenos sejam de igual importância, nesse ponto do 

desenvolvimento do bebê, caracterizado por uma profunda dependência de cuidados positivos 

do ambiente, o pai, quando se propõe a realizar funções de mãe-substituta, deve efetuar uma 

regressão interna às suas experiências de cuidado (que vivenciou na infância com sua própria 

mãe), permitindo-se aflorar em aspectos maternais, pois esses são, durante o estágio da 

dependência absoluta, aqueles especificamente necessários na fundação do sentido de 

existência para o bebê. Cabe ressaltar que, em meio a toda essa complexa rede de cuidados 

que é construída única e exclusivamente para receber o novo membro familiar, o pai deve 

prestar atenção em seus próprios pensamentos e sentimentos relativos à paternidade e à 

parentalidade, pois, conforme salienta Ribeiro (2014):  

Considerando que o pai passa a ser “o ultimo da fila” nas atenções da família, 

nem sempre pode suportar tal condição, dependendo de questões relativas ao seu 

próprio amadurecimento pessoal. Muitas vezes, ele também precisaria ser apoiado por 

outrem para exercer a responsabilidade relativa ao seu papel. Além do fato de o pai 

sentir-se excluído da “unidade-dual” mãe-bebê, ele não existe para o filho: e o seu 

lugar de homem para a mulher sofre profundas alterações nesse período. (p. 110). 

Dessa forma, podemos perceber que, numa situação familiar composta por sujeitos 

suficientemente maduros, em uma conjuntura qualitativamente diferente da mãe ao adentrar 

na preocupação materna primária, o pai também deve preparar-se psicologicamente para 

receber o filho, tanto pelos benefícios próprios de uma boa vinculação que ele poderá efetuar 

com o bebê, quanto para evitar que seus possíveis estranhamentos e descontentamentos 

possam impactar a companheira (agora mãe), perturbando-a em seu processo de adaptação 

direcionado ao recém-nascido. 
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Conforme ocorre, gradativamente, um acúmulo de experiências gratificantes, 

assentado em uma apresentação segura e progressiva da realidade externa pelos pais, o bebê 

desenvolve em seu psiquismo a habilidade de tolerar as falhas, atrasos e equívocos na oferta 

dos cuidados solicitados para atender às suas necessidades. Dessa forma, quando tudo corre 

bem, ao passo que se configura o processo de desilusão, o bebê desenvolve uma apropriação 

criativa do mundo, faculdade crucial para compreender a realidade compartilhada e, 

posteriormente na infância, inserir-se na cultura em que se encontra: 

Se a realidade externa é apresentada à criança em pequenas doses 

cuidadosamente calibradas de acordo com sua capacidade de compreensão, ela talvez 

desenvolva a possibilidade de adotar uma abordagem científica dos fenômenos, 

podendo chegar até a empregar o método científico no estudo dos assuntos humanos. 

Se isto acontece e logra bom êxito, parte da responsabilidade pode ser creditada à 

mãe devotada que lançou fundações, e em seguida ao trabalho conjunto de ambos os 

pais e de vários acompanhantes e professores” (Winnicott, 1950/1997, p.40, itálico 

meu). 

Nesse ponto do desenvolvimento emocional primitivo, o bebê adentra no estágio da 

dependência relativa (Winnicott, 1959-1964/1983), no qual o pai deve auxiliar a mãe a 

realizar de forma gradual e segura o processo de desilusão do bebê, auxiliando na proteção 

contra prejuízos nas conquistas evolutivas atingindas referentes à integração, personalização e 

realização (Andrade, 2007). Ademais, gradativamente, ao longo de seus cuidados rotineiros e 

conforme chama a mãe para si, passa a apresentar uma nova referência na organização 

psíquica da criança (Aberastury, 1991; Winnicott, 1966/1996).  

Durante o estágio da dependência absoluta, para conseguir adaptar-se de forma 

suficientemente boa às demandas do bebê, a mãe efetua um processo de estreitamento do 

contato com a realidade do mundo externo, de forma a direcionar toda sua atenção ao vínculo 

que necessita estabelecer com o recém nascido. Conforme o tempo avança e esse passa a não 

depender de forma tão absoluta e simbiótica da mãe, tolerando cada vez mais seus 

afastamentos e atrasos, é normal que a família passe a querer retomar os aspectos de sua 

rotina anterior que haviam sido modificados para receber o novo membro no lar.  

Nesse ponto, o pai pode auxiliar na manutenção da estabilidade do ambiente (para não 

introduzir novas variáveis potencialmente prejudiciais ao processo de desmame), pode 

lembrar a mãe de seus antigos interesses individuais, auxiliando em sua desadaptação 
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conforme a “traz de volta ao mundo fora de casa”, e pode, também, criar vínculos afetivos, ele 

próprio, com o filho, auxiliando a estabelecer bases para um futuro processo de ampliação de 

seus laços sociais. Nota-se que o pai também apresenta um interesse pessoal no processo de 

desmame, pois ele, além de querer ver seu filho se desenvolver de forma saudável e 

autônoma, deseja reaver sua parceira: 

Eu espero que, em última instância seja o pai quem intervenha e defenda a 

esposa. Ele também tem seus direitos. Não só quer ver sua esposa recuperar uma 

existência independente, mas também quer estar apto a ter sua esposa para si, mesmo 

que em certos momentos isso signifique a exclusão de crianças (Winnicott, 1960/1999, 

p.100).  

Cabe ressaltar, contudo, que uma vez que o pai inicialmente é “excluído” da relação 

dual mãe-bebê, quando se propõe, mesmo que de forma não deliberada, a entrar no meio 

desse vínculo, apenas o faz conforme é permitido (consciente ou inconscientemente) e 

mediado pela figura materna: 

Suponho ser um fato claro para todo mundo que, em tempos normais, depende 

da atitude que a mãe tome o pai acabar ou não por conhecer o seu bebê. Há todo um 

rosário de motivos pelos quais é difícil para um pai participar da criação do seu filho 

pequeno. (Winnicott, 1944-1945/1982, p.127). 

A “abertura” para essa entrada na relação íntima dual mãe-bebê acontece, muitas 

vezes, justamente através de ações que o pai pode cumprir para aliviar a mãe do cansaço que 

se segue à sua adaptação intensa característica da preocupação materna primária. Algumas 

mães podem, mesmo felizes com a maternagem, a longo prazo, sentirem-se cansadas, 

sobrecarregadas ou exauridas e, dessa forma, apresentar dificuldades de regular sua prontidão, 

pontualidade e vitalidade para atender às demandas do bebê. Essas características podem ser 

intensificadas durante o processo de desmame, configurando-se como atitudes intrusivas à 

continuidade de ser do bebê. Nesse ponto, o pai pode auxiliar, entre outras coisas, 

apresentando-se como um suporte “para ajudar a mãe a sentir-se bem em seu corpo e feliz em 

seu espírito” (Winnicott, 1944-1945/1982, p.129).  

O desmame é um processo delicado em que o bebê necessita ter a segurança das boas 

experiências prévias para conseguir lidar com a crescente ausência da figura materna, com a 

qual se confunde em meio a sua relação fusional. Reações exaltadas e agressivas surgem 
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como uma forma de resposta a essas pequenas doses de privação às quais é gradativamente 

exposto. É necessário da mãe, e também do pai (em seu colo estendido à díade), que 

apresentem, ao mesmo tempo, firmeza na continuidade do processo e sensibilidade para 

perceber as características sui generis de cada configuração familiar e do psiquismo do filho.  

Conforme ressalta Ribeiro (2014), no desmame, se a mãe não puder contar com a 

presença efetiva do pai e com sua ajuda, tanto prática quanto no manejo para tolerar as 

reações agressivas do bebê, “ela ficará incumbida de manter sozinha a força do ambiente e 

terá que fazer isso sem perder, no entanto, as qualidades maternas fundamentais para o bebê, 

e, ficará dividida entre duas tarefas” (p. 46). Dessa forma, o pai pode auxiliar a mãe a suportar 

o ódio do bebê ao ser desmamado, seja por meio de suporte afetivo a ela ou mesmo por 

prestar-se a ativamente acalmá-lo e conduzi-lo a estados relaxados (Winnicott, 1958/1978), ao 

mesmo tempo em que ajuda a mãe nas tarefas diárias da casa, cada vez mais complexas 

(devido o gradual retorno à antiga rotina). 

Conforme progride em seu processo de integração, baseado em vivências positivas de 

repetidos ciclos de problemas-soluções, o bebê passa a construir um senso temporal de que, 

além de existir (ser), ele também existe de forma contínua, ou seja, passa a saber que costuma 

lidar com o ambiente de maneira mais ou menos previsível, pois tem características 

particulares que o permitem reconhecer “‘EU SOU’ isto ou aquilo” (Winnicott, 1965/1983).  

Sobre esse primeiro esboço de uma identidade, sintetiza Loparic (2014): 

Nos estágios primitivos, o indivíduo não é ainda integrado numa unidade, nem 

se relaciona com outros seres humanos de acordo com um padrão de relacionamento 

unificado. Ainda prevalece uma multiplicidade de “núcleos do ego” subpessoais 

(Glover), mas que, mesmo assim, servem para padronizar localmente as excitações 

instintuais. O processo de integração progride, caso seja facilitado, para a integração 

criativa, espontânea, e não reativa, vinda do ambiente, dos núcleos do ego em uma 

unidade de controle. Essa unidade tem o caráter de um fato existencial, ao qual se 

aplicam os conceitos de um, uno, único, só. Esse fato pode ser chamado de “eu”, 

pronome que tem uma conotação “topográfica” – espaço unificado dos núcleos do 

ego. Na sequência do amadurecimento, a expressão “EU SOU” começa a fazer 

sentido. Incluindo um fator temporal, pois significa “EU CONTINUO EXISTINDO”, 

e abrangendo estados excitados, passados, presentes e futuros”. (pp. 69-70). 
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A partir da constituição de uma percepção unificada a respeito de sua própria 

identidade “EU SOU”, o bebê gradualmente torna-se, desde que amparado por um ambiente 

total facilitador, mais consciente e responsável pela sua vida instintual: “O que fica reunido 

pela constituição do EU SOU são as funções corpóreas, isto é, o uso excitado e, portanto, 

também destrutivo e ainda incompadecido de objetos” (Loparic, 2014, p.72). Nota-se aqui 

que, na teoria do desenvolvimento emocional winnicottiana, pode-se observar duas linhas 

desenvolvimentais intrinsecamente relacionadas, a identitária e a instintual, cujas edificações 

apropriadas são necessárias para o estabelecimento adequado de relações objetais (criação, 

reconhecimento, uso, ligação afetiva, destruição e reparação dos objetos), conforme ocorre a 

integração do Self do indivíduo. Nesse ponto do desenvolvimento do filho, o pai também pode 

auxiliar nas suas funções de integração e constituição do Self, conforme apresenta-se como 

esboço (blue-print) para a constituição da totalidade pessoal: 

É aqui que sugiro que o bebê tem probabilidade do bebê fazer uso do pai como 

um esquema [blue-print] para a sua própria integração, justamente quando se torna às 

vezes uma unidade. Se o pai não se encontra lá, o bebê tem de fazer o mesmo 

desenvolvimento, mas de modo mais árduo, ou utilizando algum outro 

relacionamento, que seja bastante estável, com uma pessoa total (Winnicott, 

1969b/1994, pp-242-243). 

A entrada do pai no campo perceptivo do filho, além de ser mediada com pela mãe, 

conforme ressaltado anteriormente, apresenta particularidades em sua natureza. Uma vez que 

a mãe, desde o início da vida do bebê, é essencial para promover o sentido de existência e a 

integração através do holding, sua existência é experienciada, por um período de tempo, como 

indissociável da própria sensação de ser e existir no mundo do filho. Concomitantemente, por 

vezes, ela também é compreendida como objeto parcial, como seio (e não uma pessoa inteira) 

que vem ao encontro do psicossoma indiferenciado do recém-nascido.  

O pai, como pai, por sua vez, por nunca ter ocupado um papel tão simbiótico no 

estágio do desenvolvimento anterior (onde, no máximo, efetuava funções de mãe-substituta), 

é provavelmente mais facilmente percebido e usado como um diagrama de pessoa inteira 

(whole person), nesse ponto do desenvolvimento em que já existe um senso identitário de EU 

SOU. Nas palavras de Winnicott (1969b/1994), o pai é “o primeiro vislumbre que a criança 

tem da integração e da totalidade pessoal” (p.188).  
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Winnicott usa o termo “diagrama” e não “modelo”, pois o último refere-se mais à 

percepção objetiva da realidade, enquanto que o primeiro faz menção à possibilidade do bebê 

criar, via elaboração imaginativa (“dação de sentido”), um diagrama da coesão 

psicossomática que faz parte da integração do eu (Rosa, 2014). Ainda nesse sentido: 

o pai pode ou não ter sido um substituto materno, mas em alguma ocasião ele 

começa a ser sentido como se achando lá em um papel diferente, e é aqui que sugiro 

que o bebê tem probabilidade de fazer uso do pai como um diagrama para sua própria 

integração, quando apenas se torna, às vezes, uma unidade (Winnicott, 1969b/1994, 

p.188). 

Os cuidados paternos nas primeiras etapas da vida do filho, mesmo que possam se 

aproximar daqueles realizados pela mãe (duplicação das funções maternas), carregam 

intrinsecamente características masculinas diferentes daquelas com as quais o bebê já havia se 

habituado (maciez do toque, cheiro da pele, maior atrito com os pêlos, tom da voz mais grave 

e outras diferenças anatômicas). Essas diferenças já eram percebidas num nível mais primitivo 

do psiquismo, mas conforme o processo de desadaptação da mãe progride, o oferecimento do 

colo materno passa a apresentar todo o tipo de lacunas, que o bebê deve, então, preencher 

simbolicamente. Nesse ponto, a fim de compreender e adaptar-se à realidade, passa a “abrir-se 

ao mundo e prestar mais atenção” nas pequenas características e partes que compõem o seu 

ambiente total: 

Se começarmos pelos primeiros tempos, podemos observar que o bebê, antes 

de mais nada, conhece a mãe. Mais cedo ou mais tarde, certas qualidades maternas são 

reconhecidas pela criança e algumas delas – maciez, ternura – ficam sempre 

associadas à mãe. Mas a mãe também possui toda a sorte de qualidades austeras: por 

exemplo, pode ser ríspida, severa, e rigorosa; com efeito, a pontualidade dela acerca 

das mamadas é tremendamente apreciada pelo bebê, logo que pode aprender o fato de 

que não pode ser alimentado exatamente quando lhe apetece. Eu diria que certas 

qualidades da mãe, que não fazem essencialmente parte dela, reúnem-se 

gradualmente na mente infantil: e essas qualidades atraem sobre si os sentimentos 

que o bebê, com o tempo acaba por dispor-se a alimentar em relação ao pai [...] 

Assim, quando o pai entra na vida da criança, como pai, ele chama para si sentimentos 

que a criança já alimentava em relação a certas propriedades da mãe e, para esta, 
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constitui um grande alívio verificar que o pai se comporta de maneira esperada. 

(Winnicott, 1944-1945/1982, pp.128-129, itálico meu). 

Cabe ressaltar aqui que a entrada paterna na vida do bebê, além de ser mediada pela 

abertura que a mãe lhe propicia dentro de sua relação dual, também é influenciada pelo 

próprio amadurecimento do psiquismo do bebê, conforme se separa da mãe e do ambiente 

total e dispõe-se, então, a criar, encontrar e reconhecer o pai (Rosa, 2014). Nas palavras de 

Winnicott (1966/1996), o pai “acaba entrando na vida da criança como uma aspecto da mãe 

que é duro, severo, implacável, intransigente, indestrutível, e que, em circunstâncias 

favoráveis, vai gradualmente se tornando aquele homem, alguém que pode ser temido, 

odiado, amado, respeitado”. (pp.126-127).  

Conforme vai construindo o estatuto de unidade, separando-se da mãe e do pai, o bebê 

passa a vislumbrar suas potencialidades de ação sobre a realidade externa, percebendo o 

impacto de seus impulsos amorosos vorazes primitivos, bem como a destrutividade inerente a 

eles, principalmente nas situações em que reage frente à perda ou afastamento dos recursos 

gratificantes do meio. Quando a criança alcança com mais consistência o estatuto de unidade, 

ela se torna apta a empreender a tarefa de integrar, como pessoal, sua instintualidade, 

assumindo com isso não só a potência de seus impulsos amorosos primitivos, mas também a 

destrutividade inerente a eles, adquirindo, dessa maneira, a capacidade de ser ambivalente .  

As manifestações de agressividade expressam-se como uma forma de se relacionar 

com os objetos externos e a sobrevivência dos mesmos, após os ataques excitados, leva a uma 

decadência da onipotência do bebê, caracterizando o início do estágio rumo à independência 

(Winnicott, 1971/1975). É a partir desse ponto que o pai, como pessoa inteira, passa a ser 

compreendido por um bebê que também se compreende como uma pessoa inteira, pois a 

diferenciação eu/não-eu agora é completa e a capacidade simbólica é exercida de forma mais 

consistente para apreender a realidade objetiva. 

A capacidade de ser ambivalente (amor-ódio) no reconhecimento e uso dos objetos 

externos possibilita a integração da destrutividade inerente à impulsividade instintual e a 

conquista dessa integração capacita a criança para o concernimento (do inglês, concern - 

termo traduzido ao português de forma aproximada). A capacidade do concernimento é fruto 

de um processo gradual e sistemático de repetidas experiências de danificar-reparar os objetos 

e abarca, de forma geral, a habilidade de se preocupar e de ter cuidado com as conseqüências 

de suas ações (principalmente as agressivas) vinculadas e/ou direcionadas a outrem. Seu 
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estabelecimento marca a passagem de um estado onde não há o reconhecimento da riqueza e 

intensidade da vida instintual, de forma que ela é vivida despreocupadamente (ruthless), para 

outro em que, uma vez integrada ao ego, suas conseqüências passam a ser percebidas, sentidas 

e elaboradas (concern).  

Durante esse processo, todos os membros familiares que compõem o ambiente total da 

criança (principalmente a mãe que efetua o desmame), tornam-se alvos da destrutividade do 

bebê. Tolerar, dar contornos e sobreviver a esses ataques é a principal tarefa esperada em uma 

parentalidade suficientemente boa. O pai deve, aqui, proteger a mãe da impulsividade infantil 

quando ela for intensa e desmedida, utilizando e consolidando, quando necessário, o sentido 

de firmeza, autoridade e rigor que previamente eram vivenciados na relação dual com a mãe e 

agora foram deslocados para sua figura. A mãe que, apoiada e protegida pelo pai, sobrevive 

aos repetidos ataques do bebê nos estados excitados, facilita a incorporação de uma dimensão 

temporal no processo de danificar-reparar, permitindo que, no intervalo entre ambos, emerja 

gradualmente um senso de responsabilidade e preocupação (semelhante ao “sentimento de 

culpa” kleiniano), caracterizando a entrada no círculo benigno (Winnicott, 1955/2000).   

Essa dimensão temporal é essencial, pois permite à criança perceber que o objeto 

externo de amor que ataca vorazmente no auge da excitação instintiva (mãe-objeto) é o 

mesmo objeto que, em um momento posterior, sustenta sua continuidade de existência quando 

volta a estar relaxado (mãe-ambiente), o que a compele a se preocupar com a possibilidade de 

eventualmente destruí-la em um próximo momento de excitação.  

O bebê percebe que “é ele de próprio punho que faz buracos no corpo cheio de 

riquezas da mãe” (Winnicott, 1955/2000, p. 363) e passa a apresentar “um anseio pessoal por 

dar e construir e reparar.” (Winnicott, 1958/2000, p. 291). Esse é um dos momentos centrais 

na conquista do concernimento, pois neste momento “o bebê pela primeira vez dá algo, e sem 

esse dar não haverá um verdadeiro receber” (Winnicott, 1955/2000, p. 365). O ambiente total, 

composto por ambos os pais, mas especialmente a mãe, deve sobreviver aos ataques e, 

concomitantemente, aceitar as manifestações de preocupação (gestos espontâneos), frutos de 

elaboração criativa, que a criança começa a ofertar na forma de “um sorriso, um gesto 

espontâneo de amor ou então o oferecimento de um presente – um produto da excreção” 

(Winnicott, 1988/1990, p. 91).  

Aceitar e incentivar essas ofertas é uma forma dos pais consolidarem a capacidade 

simbólica do filho de reparar os “buracos” que imaginativamente fez no ambiente durante os 
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estados excitados, consolidando, assim, o ciclo de passos essenciais para a constituição do 

círculo benigno. Winnicott, (1955/2000) esquematiza: 

Um relacionamento entre o bebê e sua mãe complicado pela experiência 

instintiva. Um tênue vislumbre das consequências (o buraco). Uma elaboração interna, 

com uma triagem dos resultados da experiência. Uma capacidade de dar, devida a 

separação entre o bom e o ruim internos. Reparação. (p. 365). 

Cabe ressaltar que as conquistas do concernimento levam um longo tempo para se 

estabelecerem, pois, segundo Dias (2003), têm seus primeiros vislumbres durante a relação 

dual, começam a se delinear mais claramente a partir dos dois anos e meio e podem se 

estender até depois dos cinco anos de idade. Conforme o desenvolvimento progride, alcançar 

e conquistar a capacidade do concernimento, característica central do círculo benigno, 

possibilita à criança “uma capacidade de reparação também maior, e a isto se segue um novo 

patamar de liberdade na experiência instintiva” (Winnicott, 1988/1990, p.92). Assim, numa 

situação favorável, ela pode seguir adiante e “ir em frente rumo ao problema dos 

relacionamentos interpessoais triangulares, o clássico complexo de Édipo” (1954-1955/2000, 

p.373). Em síntese, a conquista da identidade unitária e a integração dos aspectos agressivos e 

amorosos da instintualidade são pré-requisitos para a entrada nas vivências edípicas. 

As experiências edípicas, aquelas que dizem respeito à possibilidade ou não de ter o 

amor e os cuidados exclusivos de um dos genitores já se encontravam presentes no estágio do 

concernimento, mas agora, neste ponto do desenvolvimento, são acrescidas do elemento 

sexual com a primazia da genitalidade (concentração da excitação nos órgãos genitais, 

acrescida de fantasias sexuais).  

Rosa (2009) sugere que a possibildade de compreender os membros familiares como 

seres sexuados que, por sua vez, realizam atividades sexualizadas, em parte, relaciona-se com 

a entrada da criança no período denominado por Freud de fase fálica e por Winnicott de fase 

exibicionista, quando ela descobre a diferença anatômica entre os sexos e passa a relacioná-

las com as respectivas funções maternas e paternas que já compreende. Nesse sentido, essa 

sexualização gradualmente integra-se com a percepção, previamente construída pela criança, 

de estar lidando com pessoas totais e, por isso, distintas de si própria: “No complexo de 

Édipo, ao menos do meu ponto de vista, cada um dos componentes do triângulo é uma pessoa 

total, não apenas para o observador, mas especialmente para a própria criança” (Winnicott, 

1988/1990, p. 67). 
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Dessa distinção decorre o fato de que, aquele pai, que nas experiências do 

concernimento já foi compreendido como um protetor da mãe contra seus impulsos vorazes, 

agora é percebido como imerso em um tipo de relação especial excitante, da qual a criança 

não participa, fazendo com que surja a ideia de que a terceira é ela (Dias, 2003). Assim, a 

criança reconhece que a relação íntima dos dois, bem como o sentido de família, já existiam 

antes de sua chegada: 

Quando chega ao estágio de desenvolvimento em que consegue perceber a 

existência de três pessoas, ela própria e duas outras, a criança encontra, na maioria das 

culturas, uma estrutura familiar à sua espera. No interior da família, a criança pode 

avançar passo a passo, do relacionamento entre três pessoas para outros mais e mais 

complexos. É o triângulo simples que apresenta as dificuldades e também toda a 

riqueza da experiência humana. (Winnicott, 1988/1990, p.57).  

Cabe ressaltar que Winnicott não diminui a importância do Complexo de Édipo, 

porém o compreende de forma mais integrada a todo o processo de desenvolvimento da 

criança no seu ambiente familiar, desde o início da vida. Conforme ressalta Rosa (2014): “a 

situação edipiana acontece dentro de uma família, e não o contrário: não é a dinâmica 

desejante da triangulação edípica que condiciona e estrutura as relações familiares” (p. 34). 

Assim, ao ter contato, sentir e refletir sobre essa conjectura de laços afetivos previamente 

estabelecidos, a criança pode acentuar seus comportamentos agressivos de ataques aos objetos 

externos, no intuito de “reafirmar seu lugar” como centro das atenções, engajando-se, a partir 

daí, num estado de “competição” com o progenitor do mesmo sexo. 

Para tanto, a fim de ocupar um local imaginário de “competidor”, o pai precisa, antes 

de tudo, ser um elemento real e significativo dentro do lar, apresentando-se como integrante 

da família, parceiro da mãe e homem adulto. Antes de ser um terceiro que exerce a função de 

interditor sexual ou objeto de desejo, ele precisa existir concretamente na vida do filho, 

exercendo “ações concretas de proteção, intervenção e sustentação das relações familiares, e 

também ter, efetivamente, presença nas brincadeiras e jogos das crianças” (Rosa, 2014, pp. 

34-35). Em outras palavras, a presença do pai precisa ser real antes de se tornar simbólica. 

Ademais, não é ele quem apresenta pela primeira vez no psiquismo do filho, através de sua 

presença forte e interditora, os valores éticos e morais, pois esses, conforme descrito acima, 

são vislumbrados já nas experiências de concernimento, presentes no processo de ascensão do 
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círculo benigno. Eis aqui as principais contribuições winnicottianas a respeito das vivências 

edípicas para a Psicanálise tradicional. 

Segundo Winnicott (1969a/1994, 1969b/1994), as funções esperadas do pai real 

durante as vivências edípicas são, basicamente, oferecer ao filho confiança e segurança para 

auxiliar na manutenção das conquistas previamente estabelecidas, incitar a passagem do 

mundo da família para o da sociedade, servir ativamente como diagrama para identificação e, 

principalmente, operar como pessoa inteira que não se encaixa no feixe de projeções da 

criança, sobrevivendo aos ataques agressivos instintuais e, dessa forma, auxiliando-a na 

discriminação entre fantasia e realidade. Esse último ponto é de importância singular, pois, na 

medida em que a capacidade de reparação da criança aumenta, o mesmo ocorre com a 

necessidade de experimentar plenamente sua potência destrutiva.  

A presença de um pai real, que pode ser reconhecido e usado, permite que o filho 

deposite sobre ele sentimentos de ódio que teria dificuldades de dirigir à mãe, aquela tão 

amada e engajada na sustentação de sua existência no início de sua vida. Esses sentimentos 

odiosos “a criança provavelmente os reprimiria, antes mesmo de tê-los experimentado; o pai 

é, supostamente, na mente infantil, aquele que pode aguentar o ódio sem ser destruído: de 

alguma forma, ele é mais forte, mais duro e menos identificado pela criança com a própria 

mãe o é, e talvez menos associado à fragilidade infantil” (Rosa, 2014, p. 56). 

Para a criança, a percepção da sobrevivência do pai ao seu ódio, nesse ponto, é 

importante, pois além das problemáticas relacionais que já conhecia nas etapas anteriores, 

agora a ele também são dirigidos desejos e fantasias mais complexos do que seu aparato 

psíquico infantil consegue elaborar, como as de assassinato, de relacionamento 

amoroso/sexual e de geração de filhos:  

O problema é que na fantasia as coisas funcionam de um modo mágico: não há 

freios na fantasia, e o amor e o ódio tem consequências alarmantes. A realidade 

externa tem freios, e pode ser estudada e conhecida, e a verdade é que o impacto total 

da fantasia pode ser tolerado somente quando a realidade externa é suficientemente 

levada em conta” (Winnicott, 1945/2000, p.228). 

Nesse ponto, mesmo que o filho, em fantasia, assassine, maltrate ou destrua o pai ou a 

mãe, após algum tempo, ao perceber, apesar de seus ataques, a continuidade do vínculo 

amoroso e sexual do casal, ele volta ao pensamento lógico da realidade compartilhada, pois 
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“quando os pais existem e também uma estrutura doméstica e a continuidade das coisas 

familiares, a solução vem através da possibilidade de distinguir entre o que chamamos de 

realidade e fantasia. Ver os pais juntos torna suportável o sonho de sua separação ou da morte 

de um deles” (Winnicott, 1988/1990, p.77). Ainda nesse sentido, Rosa (2014) afirma que 

“aqueles que puderam matar o pai na fantasia chegam à descoberta de que, após a luta, ambos 

permanecem vivos na realidade: muitos dos necessários acordos internos relativos à 

ambivalência dos sentimentos tornam-se prejudicados se não houver essas primeiras 

experiências reais na relação com o pai”. (p. 55). 

Um pai suficientemente bom, maduro e que não esteja abalado psiquicamente de 

forma comprometedora por qualquer eventualidade (mostrando-se vacilante, desvitalizado, 

deprimido) pode ir ao encontro das manifestações agressivas do filho, aceitando-as, ao mesmo 

tempo em que impõe limites. Dessa forma, o filho não se inibe na expressão das fantasias 

destrutivas (favorecendo, assim, o ganho de vitalidade), ao mesmo tempo em que passa, 

gradativamente, a compreender que seus atos são subordinados a instâncias superiores (o pai, 

a mãe, a família, a sociedade), preparando-o para a inserção nas experiências culturais. 

Conforme ressalta Rosa (2011), se a criança não tem a possibilidade de agir excitadamente, 

ou se teme exercer a destrutividade inerente ao viver, de forma que os atos reparadores não 

têm a oportunidade de acontecer, há o risco de que o processo de desenvolvimento esmaeça e 

em decorrência disso: “(1) o instinto terá que ser inibido; (2) reaparece a dissociação entre o 

bebê excitado e a mesma pessoa quando tranquila; (3) o sentimento de tranquilidade não fica 

mais ao alcance; e (4) a capacidade de brincar (e trabalhar) construtivamente é perdida” 

(Winnicott, 1988/1990, p.94). 

O pai que é emocionalmente maduro compreende que o desenvolvimento do filho nem 

sempre é um processo tranquilo, pois, em momentos de manifestações agressivas 

descontroladas, a criança agitada geralmente só consegue “empregar os tipos de experiência 

pré-genital e genital imatura que estão ao seu alcance” (Winnicott, 1988/1990, p.75), frente às 

quais os adultos devem tomar cuidado para não reagirem também de forma imatura ou 

desproporcional. De modo sensível, porém categórico, deve se fazer ouvido e respeitado, pois 

“especialmente quando o pai bate o pé com firmeza é quando ele se torna significativo para a 

criança pequena, desde que ele tenha conquistado antes do direito de assumir uma atitude 

firme ao ter uma presença assídua e amistosa em casa” (Winnicott, 1960/1999, p.100). 



50 
 

A estabilidade dos pais, frente às intempéries relacionais do lar próprias das vivências 

edípicas, quando esses podem “gozar da potência que deriva da maturidade emocional 

individual” (Winnicott, 1957/2001), traz consigo incontáveis benefícios para o 

desenvolvimento emocional e para a integração do Self do filho, pois sob a proteção de um pai 

forte e interventor, a criança sente que:  

[...] a passagem do tempo, algumas horas ou por vezes minutos, traz alívio para 

praticamente quase tudo, por intolerável que pareça, desde que alguém familiar e 

compreensivo esteja presente, mantendo a calma quando o ódio, a raiva, a ira, o 

desespero ou a mágoa parecem ocupar o universo inteiro. (Winnicott, 1988/1990, pp. 

75-76). 

A proteção exercida pelo pai contra as fantasias sexuais imaturas, quando é consistente 

e eficaz, tem caráter marcante, pois aumenta o amor e a admiração do filho por ele, abrindo, 

enfim, espaço mental para a identificação e a aceitação da castração, que deixa, em parte, de 

ser compreendida como uma imposição tirana do homem adulto e passa a ser vista como uma 

saída para a impotência sexual real da criança, além de uma solução para as constantes 

fantasias angustiantes. Assim, “o medo à castração pelo genitor rival torna-se uma alternativa 

bem-vinda para a angústia da impotência” (Winnicott, 1988/1990, p.62). 

Através dessa identificação sexual “com o pai ou com a figura paterna, o menino 

obtém uma potência adiada, mas própria, que poderá ser recuperada na puberdade” 

(Winnicott, 1988/1990, p.73). Esse tipo de identificação que o filho realiza com o pai é 

chamado de pacto homossexual e baseia-se num processo em que, ao invés de reivindicar uma 

potência semelhante à do genitor, o filho abre mão de parte dela, de forma a fantasiar que a 

potência paterna atual também é sua, porém será reassumida posteriormente: “até um certo 

ponto, o menino estabelece um pacto homossexual com o pai, de modo que sua própria 

potência não é mais apenas dele, e sim uma nova expressão da potência do pai, por meio da 

identificação internalizada e aceita” (1988/1990, p. 73). Trata-se de uma incorporação (uma 

assimilação) de um diagrama psicossomático da posição e da potência do pai, pois o filho 

passa a absorver suas características como seus hábitos, modos de expressão, tiques, 

interesses pessoais e outros elementos que configurem aspectos do ser masculino adulto e 

vigoroso que o ama, cuida e protege. 

Dessa forma, o pai real vai se tornando cada vez mais presente no psiquismo da 

criança, mesmo quando está ausente. Ou seja, vai paulatinamente se tornando um pai 
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simbólico (no sentido psicanalítico tradicional), através do fortalecimento da sua imago na 

realidade interna do filho e da mãe (Winnicott, 1969b/1994). Segundo Di Loreto (2004), esse 

processo de incorporação também é catalisado a partir da percepção da criança a respeito das 

imagos maternas e paternas que a mãe construiu do pai e vice versa, num processo 

denominado de “vias reflexas”. O conceito de imago utilizado por Winnicott (1968/1999; 

1969b/1994) é junguiano, conforme explana Rosa (2009): 

Para evitar que seja confundido com simples representação inconsciente, 

derivada da percepção, é importante esclarecer que, em Jung, o termo “imago” designa 

a imagem de um objeto enriquecida de elaboração imaginativa (nos termos de 

Winnicott) e, mais tarde, de fantasia; essa “imago” é, então, dotada de uma força, a 

qual não provém da libido - sendo essa uma energia que, como tal, não tem história -, 

mas da memória de situações interpessoais, guardadas como uma história pessoal. 

Portanto, uma interpretação possível do sentido de imago, para Winnicott [...] é aquilo 

que permanece, como memória viva, embora nem sempre consciente, dos modos de 

presença e da relação viva e significativa com determinadas pessoas, ao longo da 

história pessoal. (p. 76). 

As vivências edipianas, embora envolvam renúncias, quando bem sucedidas, preparam 

a criança para um nível superior da capacidade do viver criativo. Conforme Winnicott 

(1961/1994), “espero eu que, no estágio do complexo edipiano, a criança possa seguir 

vivendo em um ambiente assentado de lar, de maneira que seja seguro brincar e sonhar” 

(p.57). Essa capacidade será empregada nas atividades cada vez mais complexas que realizará 

na etapa seguinte, o período de latência, na qual o apaziguamento das fantasias 

desconcertantes permitirá à criança dedicar a maior parte dos seus pensamentos e interesses 

na compreensão criativa da realidade externa, gradativamente mais ampla e rica, 

principalmente durante o período escolar, em que encontra-se fora do núcleo familiar, 

vislumbrando novas possibilidades de ser e agir. 

Winnicott estava atento às questões sociais de sua época como, entre outras, a 

reestruturação urbanista, econômica e psicossocial da Inglaterra no pós-Guerra e o advento do 

movimento feminista europeu. Suas observações a respeito da influência dessas conjecturas 

sobre a estruturação das dinâmicas familiares foram assimiladas durante a elaboração de sua 

teoria, conforme constatava em seu consultório as repercussões do aumento e maior 

visibilidade das novas configurações familiares (além da nuclear), a transformação dos papeis 
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atribuídos à mulher na organização social de trabalho e a implantação coletiva de serviços de 

saúde que garantiram maior atendimento às famílias gestantes e puerperais. No artigo 

denominado “Esse Feminismo”, Winnicott (1964/1999) afirma que todos os bebês “nascem 

com tendências hereditárias para a maturação, mas para que elas se concretizem é necessário 

que exista um ambiente facilitador satisfatório. Isso significa uma adaptação inicial sensível 

da parte de um ser humano” (p. 192, itálico meu).  

Essa “adaptação sensível”, embora presente de forma marcante (e necessária) no 

estado de preocupação materna primária, não deve ser compreendida com base em um 

determinismo evolutivo que condiciona que a mãe biológica é a única responsável por 

sustentar o desenvolvimento do bebê.  Cuidar coletivamente é compreender os recém-

nascidos como uma responsabilidade social, mesmo que de início essas tarefas constitutivas 

essenciais concentrem-se em um âmbito relacional mais restrito (dual). A promoção de 

condições suficientemente boas para o desenvolvimento dos filhos não se dá de maneira plena 

quando a responsabilidade é delegada exclusivamente a uma só pessoa. É nesse ponto que o 

homem, enquanto pai, é convidado por Winnicott a integrar o círculo íntimo de cuidadores 

reais do bebê, auxiliando, no que for de seu alcance e dentro de seus limites pessoais, no seu 

desenvolvimento: 

O que há na presença real do pai e do papel que ele desempenha na experiência 

do relacionamento entre ele e a criança e entre a criança e ele? O que isto causa ao 

bebê? Pois há uma diferença, que depende de o pai achar-se lá ou não, se é capaz de 

estabelecer um relacionamento ou não, se é são ou insano, se tem personalidade livre 

ou rígida (Winnicott, 1969b/1994, p.188). 

Dessa forma, o pai real, quando presente, é igualmente responsável pelo 

aperfeiçoamento e integração do Self infantil. Em decorrência dessa afirmação, ele também 

responde pelas falhas que direta ou indiretamente causa nos processos de construção 

identitária e integração instintual do filho, caso falhe em oferecer a proteção estendida 

necessária para amenizar o desamparo da díade mãe-filho nos momentos em que necessitam 

de apoio ou quando agrava sentimentos ou pré-condições negativas que interfiram na 

vinculação saudável dos mesmos.  

As formas como o pai lida dentro das dinâmicas familiares é de crucial importância 

para a construção da identidade familiar, pilar das experiências criativas que a criança 

necessita desenvolver para alcançar autonomia. O pai pode ser, entre outras coisas, protetor 
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ou incomplacente, violento ou amistoso, resistente ou frágil, carismático, sedutor, imaturo, ou 

pode até, em alguns casos, ser tão distante afetivamente da família que acaba optando por não 

constituí-la ou abandoná-la por completo. Sobre as potenciais consequências das falhas 

paternas, mas principalmente sobre o impacto de suas grandes omissões, afirma Ribeiro 

(2014):   

Em alguns casos, o pai chega a ausentar-se definitivamente, pois não reconhece 

aquela situação familiar como uma escolha pessoal, não sabia que as coisas seriam 

assim e se desinteressa pela pessoa em que sua mulher, agora mãe, se tornou. Assim, a 

mãe sofre um abandono no meio do caminho e também pode, nessas circunstâncias, 

requerer o crescimento rápido do bebê, pois o ambiente de ambos sofreu uma alteração 

na própria constituição. A mãe mesma precisa encontrar soluções para a sua nova 

realidade, desprovida agora do apoio paterno. [...] Comumente, a sobrecarga da mãe 

pela falha paterna dificulta sua identificação com o filho e as regressões. (p. 122). 

Toda a sorte de condutas, positivas ou negativas, efetuadas dentro do ambiente 

familiar irá repercutir, de uma forma ou de outra, no desenvolvimento emocional dos filhos. 

Nesse sentido, ressalta-se que o pai, assim como todos os membros adultos da família, são 

seres humanos comuns e, em decorrência disso, mesmo que possam oferecer cuidados 

suficientemente bons ao filho, vão eventualmente falhar (e voltar a falhar) em alguns pontos. 

Dias (2002) ressalta que Winnicott frequentemente recordava seus leitores e ouvintes sobre a 

necessidade de evitar uma idealização dos pais, pois esses não são “anjos altruístas” perfeitos, 

pois foram criados em um mundo que também não o é. As falhas são inevitáveis e, deve-se 

considerar que, onde há a falta, também se abre espaço para a busca de algo que suplemente 

aquela lacuna. Ou seja, há um movimento evolutivo. 

Dessa forma, o amadurecimento pessoal do indivíduo, desde o início, não depende da 

um estado de perfeição primorosa para ocorrer, mas sim do estabelecimento da confiança em 

pessoas reais que ofereçam cuidados reais e úteis às suas variadas necessidades em diferentes 

momentos, de maneira que se sustente um contínuo processo de construção de suas realidades 

interna, externa e transicional. Para tanto, os cuidadores também devem ser cuidados, a fim de 

que tenham condições favoráveis de responsabilizar-se pelos mais imaturos. Nesse ponto, 

Winnicott (1949/1971) salienta a necessidade de a família estar inserida em uma rede de 

suporte (adequada e disponível para ser usada), que promova moradia, cuidados de saúde, 
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atividades benéficas e também um firme sentimento pertencimento ao ambiente social onde se 

insere. 

 

1.3 – Comportamentos antissociais: aspectos descritivos 

 O comportamento antissocial em crianças, particularmente o agressivo, tem lugar de 

destaque na literatura científica, de forma a encontrarmos diversas conceituações a respeito 

dele, denominadas na literatura psiquiátrica como Transtornos de Conduta. 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, de acordo com a sua idade. Caracteriza 

esse distúrbio a presença frequente de alguns sintomas: 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, destruição deliberada de patrimônios, entre 

outros. 

 O DSM-5 (APA, 2014) descreve que os indivíduos com este distúrbio têm pouca 

empatia e preocupação com os sentimentos e bem-estar dos outros, tendem a não apresentar 

culpa e remorso e justificam sua conduta agressiva como um reflexo frente a sua percepção 

dos comportamentos dos demais como potencialmente ameaçadores. Os indivíduos com o 

transtorno apresentam baixa tolerância às frustrações, irritabilidade, acessos de raiva e 

temeridade. A auto-estima tende a ser baixa, embora os indivíduos por vezes, busquem 

sustentar uma imagem social de segurança e autoridade. Diferentemente da CID-10 (OMS, 

2006), o DSM-5 (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, tanto 

pelas dificuldades por vezes associadas a ele, quanto pelo excesso de faltas à escola sem 

devida justificativa. A prevalência deste transtorno tem aumentado com o passar do tempo, 

sendo mais frequente em contextos urbanos do que rurais e no sexo masculino (APA, 2014; 

Bordin e Offord, 2000). Kernberg (1995) afirma que o comportamento antissocial pode ser 

classificado em dois tipos: o tipo passivo-parasita, quando suas manifestações caracterizam-



55 
 

 
 

se, principalmente, pela mentira, falsificações, fraude, prostituição e furto; e o tipo agressivo, 

quando existe o roubo a mão armada, os assaltos e os assassinatos e outros comportamentos 

de similar gravidade. Segundo Kernberg, a diferença entre esses dois tipos centra-se no fato 

de os indivíduos conseguirem ou não sentir culpa ou remorso pelas consequências de seus 

atos. De acordo com Benavente (2002), os indivíduos com transtorno antissocial do tipo 

agressivo não apresentariam essa capacidade, sendo incapazes de imaginar que as outras 

pessoas têm qualidade ética. 

Em relação à etiologia, inata ou adquirida, deste distúrbio, Bordin e Offord (2000) 

afirmam que ele alicerça-se tanto em fatores constitucionais como em ambientais, sendo que 

problemas familiares e sociais na história da criança, como receber cuidados maternos e 

paternos inadequados, ter pais agressivos e violentos ou com problemas de saúde mental são 

os fatores que mais interferem no seu surgimento. O DSM-5 (APA, 2014) enfatiza a 

influência tanto dos fatores inatos como ambientais para o desenvolvimento do Transtorno de 

Conduta, afirmando que é maior a chance de um indivíduo desenvolvê-lo se seus pais 

(biológicos ou adotivos) também apresentarem histórico dessa patologia ou de Transtorno 

Desafiador de Oposição, de Transtorno de Personalidade Antissocial, Transtorno Relacionado 

a Substâncias e Transtorno de Humor. Ainda para essa classificação, a depressão materna, a 

educação muito rígida, a negligência dos pais, a institucionalização e o abuso sexual e/ou 

físico também podem acarretar essa perturbação.  

Ademais, a literatura científica tem demonstrado a existência de uma trilha evolutiva 

entre os três distúrbios antissociais (Barbieri, 2002). Dessa forma, o Transtorno Desafiador de 

Oposição, que ocorre nos primeiros anos pré-escolares, se configuraria como um antecedente 

para o Transtorno de Conduta e, esse último, para o Transtorno de Personalidade Antissocial, 

diagnosticado apenas em indivíduos maiores de 18 anos (Lacourse et al., 2010; Webster-

Stratton, 1993). Cabe ressaltar, contudo, que nem toda criança que apresenta o distúrbio 

desafiador chega a desenvolver o Transtorno de Conduta e nem toda criança que apresenta 

este último se torna um adulto antissocial (Lacourse et al., 2010).   

Marinho e Caballo (2001) afirmam que os indivíduos que desenvolvem Transtorno de 

Conduta apresentam maiores índices de violência familiar, desemprego, conflitos conjugais e 

divórcio do que o restante da população, o que justificaria a importância da intervenção nesse 

grupo e em suas famílias. Além disso, o prognóstico ruim exibido pelo Transtorno de 

Personalidade Antissocial demonstra a necessidade de identificação e de intervenção 
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precoces da tendência antissocial infantil, de forma a favorecer a família a compreender as 

insurgentes dificuldades e necessidades da criança e lidar com seus sintomas de forma mais 

adequada (Bueno et al., 2010; Barbieri, 2013a). 

Como se pode verificar, a literatura psicológica e psiquiátrica sobre os 

comportamentos antissociais conseguiu mapear certos fatores que levariam ao seu 

desenvolvimento, mas ainda falta elucidar de forma mais nítida como eles se inter-

relacionam. Nesse sentido de compreender como opera o entrelaçamento desses fatores no 

indivíduo, de modo a produzir e manter o comportamento antissocial, a Psicanálise teria 

muito a acrescentar à Psiquiatria e à Psicologia, fornecendo elementos importantes a serem 

considerados no diagnóstico e na terapêutica dessa sintomatologia. 

 

1.4 – Compreensão Psicanalítica dos comportamentos antissociais 

Diferentes autores da teoria psicanalítica se ocuparam do estudo da agressividade e 

dos comportamentos antissociais. Com relação à teoria sobre os comportamentos criminais, 

Freud (1916/1996) verificou 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 alívio mental. Esse seria uma reação às angústias pertinentes à vivência do 

Complexo de Édipo e às intenções proibidas de matar o pai e ter relações sexuais com a mãe. 

Desta forma, para Freud, de forma muito diferente de Kernberg (1995), os comportamentos 

antissociais reais teriam o intuito de aliviar o sofrimento causado pela culpa, deslocando-o 

para outro foco.  

Freud exemplifica essa proposição, alegando ser comum visualizar esse fenômeno em 

crianças, que muitas vezes se comportam mal para serem punidas; assim, elas dão indícios de 

que a culpa é antecessora, e não sucessora, da ação recriminada. Para a teoria psicanalítica 

(Freud, 1933/1996), o momento crucial da constituição do sujeito situa-se no campo da cena 

edípica, a partir da qual, caso aconteça um desenlace apropriado, emerge o superego, instância 

da personalidade que atua como censor sobre as atividades e pensamentos do indivíduo e 

como depósito de modelos de conduta, códigos morais e parâmetros de inibição da 

personalidade. Estas características internalizadas, herdeiras do Complexo de Édipo, 

notadamente são percebidas como comprometidas em crianças que apresentam 

comportamentos antissociais patológicos e recorrentes.  
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A constituição do superego de uma criança, por sua vez, ocorre a partir do modelo de 

superego dos pais reais: seus modelos de conduta e suas ações são influenciados diretamente 

por essas figuras (Freud, 1923/1996). A forma com que os pais reais apresentam as coerções 

externas é gradativamente internalizada pela criança, de forma a se tornar, no filho, uma 

instância diferenciada, coesa e operante. Soifer (1992), assim como outros psicanalistas 

posteriores a Freud, consideram que o desenvolvimento da patologia antissocial refere-se a 

uma ausência ou a um desenvolvimento atípico, falho ou atrofiado dessa instância do 

superego. Essa concepção difere da explicação freudiana, uma vez que, a ausência da 

instância do superego implicaria na impossibilidade do indivíduo sentir culpa.  

Klein (1927/1981) também considera o Complexo de Édipo como a fonte dos 

comportamentos antissociais. Contudo, estabelece duas diferenças importantes entre seu 

pensamento o de Freud. Ela defende a existência de um complexo de Édipo e de um superego 

precoces, iniciando em torno dos 6 meses de vida da criança, nos quais coexistiriam fantasias 

genitais e pré-genitais, algumas de natureza bastante terrorífica e persecutória. De acordo com 

Klein (1927/1981) na origem do comportamento antissocial, a intensidade da angústia 

decorrente dessas fantasias assustadoras resultaria em um recalque da situação edípica por 

parte do ego. Essa defesa comprometeria a capacidade simbólica da criança e faria com que 

ela precisasse atuar na realidade as fantasias edipianas.  

O objetivo da criança, para Klein (1946/1982), ao “livrar-se” dessas fantasias, 

destruindo ambiente ao seu redor, é, em parte, silenciar as ameaças intoleráveis desse 

superego precoce. A criança viveria as suas experiências edípicas e buscaria fugir do terror da 

castração/aniquilação por meio de uma conduta antissocial, que resultaria em um castigo real 

infinitamente menos severo do que aquele fantasiado. Assim, quando a criança atua na 

realidade, ela nada mais está fazendo do que fugir do perigo (e do castigo) da atuação edípica 

junto aos seus pais (Barbieri; Jacquemin; Biasoli-Alves, 2004). Klein (1934/1972) afirma, 

contudo, que não existe uma deficiência no superego da criança antissocial, mas sim que este 

apenas sofreu uma evolução diferenciada, que pode ser trabalhada em análise. 

 Distintamente de Freud, Klein e Soifer, Winnicott (1958/1994) postula que a 

Tendência Antissocial (termo utilizado pelo autor para referir-se a esse continuum de 

comportamentos opositores descritos) não está relacionada à ausência, deficiência ou a um 

tipo específico de funcionamento do superego. Segundo ele, a origem dessa tendência 

repousaria em um complexo de privação baseado em uma mudança, falha ou retirada 
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repentina dos cuidados fornecidos à criança, em um momento em que a mesma já tem 

capacidade de compreender que a falha é ambiental (“deprivação”), interrompendo seu 

empenho na realização da fusão das raízes libidinais e agressivas do id (motilidade).  

Após um período em que o meio atendeu de forma satisfatória as necessidades do 

bebê, ocorreu a perda de uma experiência boa com um objeto, por um espaço de tempo maior 

do que a criança pudesse recordá-la, gerando quebra na continuidade de existência. Winnicott 

(1958/1994; 1956/2000) afirma que a criança age, então, de forma a instigar o ambiente, 

através destes “atos de esperança”, a retroceder com ela à época anterior em que possuía o 

objeto e a reconhecer suas penosas perdas. Em termos gerais, a tendência antissocial aparece 

como um movimento que permitiria à criança obter de seus pais a reparação pelo dano que 

eles, até sem perceber, causaram, ao não satisfazer as suas necessidades iniciais. É imperativo 

ressaltar que a tendência antissocial não é uma patologia a princípio, pois cumpre uma função 

adaptativa de comunicação com o ambiente, de forma a notificar aos cuidadores que a 

confiança e a segurança da provisão adequada foram, de alguma forma, abaladas e 

corrompidas. Contudo, pode tornar-se problemática quando se instaura uma configuração 

mental na qual a esperança é perdida ou deixa de existir, pois as vivências de perdas agudas 

comprometem a capacidade de reparação e de se preocupar com os vínculos. 

Winnicott (1967/1996/ 1956/2000) afirma que a tendência antissocial tem duas 

direções ou motivações: a do roubo e a da agressividade. A primeira compreende uma busca 

desenfreada por alguma coisa que nunca é encontrada. A criança busca algo em algum lugar 

(a experiência perdida) e, não o encontrando, procura-o em outro (aquisição do objeto 

concreto). A agressividade, por sua vez, corresponde a uma busca por limites, por um controle 

externo que tolere, suporte e dê contornos à tensão originada do comportamento impulsivo, 

permitindo à criança, assim, mover-se (interagir) mais livremente. O roubo está relacionado 

ao desempenho da função materna junto ao bebê, ao holding que teria falhado em algum 

momento crítico. Já a agressividade se relaciona, em grande parte das vezes, à interação com 

o pai, à falha da função paterna de garantir um ambiente indestrutível, que sustentasse a mãe, 

possibilitando-a realizar o manejo adequado do bebê (Winnicott, 1967/1996). Winnicott 

(1958/1994) afirma que a tendência antissocial pode estar presente em todos os diagnósticos 

estruturais da personalidade, embora a literatura psicanalítica a detecte com maior freqüência 

nos quadros borderline (Agrawal e cols., 2004; Carvalho, 2004; Outeiral, 1993; Westen, 

Ludolph, Lerner, Ruffins, & Wiss, 1990). 
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Se Winnicott vincula o surgimento da tendência antissocial às dificuldades na relação 

com o pai e a mãe reais, essa associação também é presente no pensamento freudiano e 

kleiniano, mesmo que estes últimos atribuam um peso mais importante à fantasia e à imago 

parental do que aos genitores reais. É importante, portanto, pensar nas implicações das 

diferentes relações de cuidado estabelecidas entre pais e filhos, de modo a possibilitar um 

maior entendimento da etiologia e manutenção desses sintomas reativos na criança.  

 

1.5 - A ausência do pai no desenvolvimento dos comportamentos antissociais 

A compreensão das diferentes maneiras como os pais vivenciam a parentalidade tem 

se mostrado crucial nos dias de hoje, pois elas se diversificam, em razão da expansão das 

possibilidades de arranjos familiares, diferentes do nuclear, que têm ganhado visibilidade e se 

legitimado ao longo do último século. Segundo Barbieri (2013b) “famílias nucleares, 

monoparentais maternas, monoparentais paternas, recompostas e homoparentais apresentam 

diferentes psicodinamismos e exigem formas particulares de exercer as funções parentais”. 

Por isso, são de grande importância os estudos que abarquem as implicações subjetivas nas 

crianças dessas novas organizações familiares, de forma a questionarem, negarem e 

ampliarem o conhecimento já produzido na literatura atual sobre esse tema. As implicações da 

ausência do pai biológico para a dinâmica familiar, assim como diversas outras variáveis 

presentes nas múltiplas novas configurações familiares, são tema de intensos debates, muitas 

vezes contraditórios, tanto no meio acadêmico quanto no senso comum (Cecarelli, 2002). 

Segundo Cecarelli, cada modo de filiação terá a sua própria configuração de angústia, “mas 

do ponto de vista da constituição do psiquismo, não existe, a priori, nenhuma evidência para 

dizer que um modelo é mais ou menos patogênico do que os demais” (p.96). 

Jensen et al (1989) afirmam que a ausência paterna dentro de condições rotineiras e 

em famílias relativamente saudáveis não é um fator prejudicial em si. Os recursos emocionais 

ou psicopatologias da mãe, a maneira com que ela reage à ausência do pai e a influência de 

estressores ambientais seriam fatores centrais para o desenvolvimento saudável ou patológico 

dos filhos. Dessa forma, Eizirik & Bergmann (2004) afirmam que, na literatura científica, 

mesmo quem não considera a presença paterna como sendo essencial, aponta para a 

importância de compensações à sua ausência, através da interação positiva entre a mãe e os 

filhos e do acesso desses aoutros recursos ambientais positivos, como o suporte familiar e a 

estabilidade financeira. 
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Alguns trabalhos, contudo, dão visibilidade a algumas dificuldades ou patologias 

relacionadas à ausência ou privação paterna. Segundo Ferrari (1999), os processos de 

identificação e diferenciação são vividos de forma mais natural quando mediados pela 

presença de ambos os pais. A impossibilidade da presença de um dos pais pode levar a uma 

sobrecarga no papel do outro, gerando um desequilíbrio de funções que pode ocasionar 

prejuízos no desenvolvimento do filho. Ferrari (1999) afirma que, durante as vivências 

edípicas, a ausência do pai para o menino pode significar a falta de um elemento externo que 

interponha sua relação com a mãe, o que a manteria intimamente unida a si. Contudo, a 

realidade externa também impõe outros empecilhos a essa relação, fazendo com que a mãe 

amada comece a se ausentar, falhar e colocar limites. Estes limites e falhas na provisão do 

meio, se ocorrem de maneira demasiado invasiva, desencadeiam uma série de 

comportamentos agressivos e de testes acerca da confiabilidade ambiental.  

 Muza (1998) afirma que crianças que não convivem com o pai podem desenvolver 

problemas de identificação sexual, dificuldades de reconhecer limites e de aprender regras de 

convivência social, o que refletiria, basicamente, a "dificuldade de internalização de um pai 

simbólico, capaz de representar a instância moral do indivíduo" (Eizirik & Bergmann, 2004, 

p.332). Esta falta pode se manifestar de diversas formas, sendo a propensão para a 

delinquência delas. Ferrari (1999) afirma que a sensação de vazio relatada por crianças sobre 

a ausência do pai é formada pela crença de que não são amadas pelo genitor que se encontra 

ausente, de forma que essa desvalorização é acompanhada por sentimentos de culpa por se 

considerarem tão ruins a ponto de terem sido deixadas por ele. Ferrari lista diferentes reações 

frente a esta situação, dentre elas a tristeza e a melancolia em crianças mais tímidas; e 

agressividade, violência e condutas antissociais, como forma de vingança, nas mais 

extrovertidas. Pfiffner et al. (2001) estudaram a associação entre ausência paterna e 

características antissociais familiares. Os resultados de suas pesquisas mostraram que famílias 

em que o pai morava em casa tiveram menos sintomas antissociais na mãe, no pai e na criança 

do que famílias em que o pai não residia sob o mesmo teto que elas.  

Em consonância com estas pesquisas, Winnicott (1967/1996), ao discorrer sobre as 

duas direções ou motivações da tendência antissocial, a do furto e a da agressividade, afirma 

esta última estar relacionada a um impedimento na integração dos impulsos amorosos e 

destrutivos, que só é propiciada frente à provisão de um ambiente indestrutível pela figura 

paterna. Quando o pai não transmite um quadro de referência para a criança, de forma a 

demonstrar que é seguro ela vivenciar sentimentos agressivos, a mesma pode não conseguir 
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integrar plenamente os impulsos amorosos e destrutivos, devido à falta da segurança de um 

controle externo que imponha limites à sua agressividade. Corneau (1991), neste mesmo 

sentido, afirma que os pais masculinos devem permitir e facilitar, adequadamente, o acesso do 

filho à agressividade, à afirmação de si, à capacidade de se defender e de explorar o ambiente, 

de forma a elaborar seus impulsos agressivos de acordo com os meios socialmente aceitos.  

Lebovici (1987), fundamentado pela teoria de Bowlby (1963/1995), afirma que, se os 

vínculos entre o filho e os pais estão preservados, há satisfação e um senso de segurança, mas, 

se esta relação está ameaçada, existem ciúme, ansiedade e raiva. Caso haja ruptura abrupta, os 

efeitos da privação variam de acordo com o grau da mesma. Podem se caracterizar pelo 

aparecimento de angústia, de uma exagerada necessidade de amor e, também, por fortes 

sentimentos de vingança que tem por consequência a culpa e depressão. Montgomery (1998) 

observou que crianças que apresentam comportamento violento nas escolas têm 11 vezes mais 

chance de não conviver na companhia do pai biológico do que crianças que não têm 

comportamento violento. Essas crianças, principalmente meninos, também evidenciam 

maiores índices de repetência escolar, dificuldades nas provas finais e uma média mais baixa 

em leitura.  

De forma geral, nos primeiros momentos de cuidado do bebê, a função do pai seria a 

de proteger a díade-mãe bebê (Outeiral, 1997), para que a mãe consiga regredir e efetuar o 

exercício da preocupação materna primária (Winnicott, 1956/1993), sustentando o processo 

de ilusão do filho (Barbieri, 2002), evitando que eventos demasiado invasivos sacrifiquem sua 

experiência de continuidade de ser. No estágio seguinte, de dependência relativa, o pai deve 

auxiliar a mãe a realizar de forma gradual o processo de desilusão, base para a realização do 

delicado processo de desmame (Barbieri, Jacquemin e Biasoli-Alves, 2005), além de 

apresentar uma nova referência na organização psíquica da criança (Aberastury, 1991), 

auxiliando na evitação de prejuízos nas conquistas evolutivas de integração, personalização e 

realização já alcançadas (Andrade, 2007). Por volta do segundo ano de vida, o pai colabora 

para que a criança comece a elaborar a perda da relação dual com a mãe (Muza, 1998), 

auxiliando na pré-organização da sexualidade e na consolidação do princípio de realidade. A 

partir do momento que a diferenciação eu/não eu torna-se bem delineada e as vivências 

edípicas começam a ganhar forma, o pai deve consolidar o rompimento da relação dual mãe-

filho (Ferrari, 1999) ao mesmo tempo que, através de limites firmes, mas serenos,  transmite 

segurança à criança para ela integrar os impulsos amorosos e destrutivos (Winnicott, 

1969b/1994), sem sucumbir às angústias de castração vivenciadas (Corneau, 1991). Deve 
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também incitar a criança à passagem do mundo da família para o da sociedade, atuando como 

mediador desse processo, protegendo a criança da exposição perigosa ao mundo. 

Essa exposição teórica mostra que o relacionamento entre pais e filhos é fator 

determinante da (pré)estrutura da personalidade e do desenvolvimento infantil saudável ou 

patológico; e que deficiências no exercício das funções paterna e materna em cada estágio 

evolutivo engendram dificuldades emocionais específicas na criança. No caso da tendência 

antissocial, que pode existir em qualquer estrutura da personalidade e que, em sua vertente da 

agressividade, estaria relacionada à ausência ou à deficiência no cumprimento das funções 

paternas, pode-se presumir que ela apresentaria particularidades específicas de acordo com o 

momento evolutivo que essa deprivação sofrida pela criança ocorreu. Esse será o tema a ser 

investigado neste projeto e pesquisa. Para tal, a teoria winnicottiana servirá de base para este 

estudo, visto a ênfase que coloca no relacionamento entre pais e filhos para o 

desenvolvimento saudável ou patológico da personalidade. 
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2 - OBJETIVOS 

Geral 

O presente trabalho visa investigar os efeitos da privação precoce ou tardia da figura 

do pai no desenvolvimento emocional de crianças com tendência antissocial, de modo a 

averiguar se existem diferenças do quadro em função do momento evolutivo em que a perda 

ocorreu. Será considerada como precoce a privação ocorrida até a idade de 4 anos e 11 meses 

e tardia a que teve lugar a partir dos 5 anos de vida da criança. É compreendido como 

privação o fato dos pais masculinos biológicos não residirem na mesma casa, nem 

conviverem diariamente com a criança, devido a abandono espontâneo do lar, morte ou 

imposição judiciária de reclusão penitenciária. 

 

Específico 

1. Realizar uma síntese comparativa entre as crianças que sofreram a privação 

precoce e tardia da figura paterna em termos de constituição da estrutura de 

personalidade e de seus psicodinamismos.  

2. Investigar se existem diferenças em função das razões por que a privação 

ocorreu (abandono, morte ou prisão do pai), de forma a examinar as 

implicações de uma ou outra para o desenvolvimento da tendência 

antissocial infantil. 
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3 - MÉTODO 

3.1 – Referencial metodológico 

Para obter conhecimento sobre os aspectos da vivência humana (individual e social) é 

necessário um método apropriado, amparado por uma teoria ou corpo de conhecimentos 

prévios que garantam a ele e ao produto final do trabalho um “rigor científico”, de forma a 

assegurar uma maior consistência ou confiabilidade aos resultados finais (Campos, 2004). O 

método científico determina a forma mais adequada para atingir um objetivo proposto frente a 

uma questão a ser analisada e resolvida. Lakatos & Marconi (2001) definem método como 

“um conjunto de atividades sistemáticas e racionais que favorecem o alcance de objetivos, 

traçando o caminho a ser trilhado, detectando possíveis erros e auxiliando na tomada de 

decisões do pesquisador”. Complementando tal raciocínio, Polit & Hungler (1995) afirmam 

que por meio dos métodos científicos, principalmente na pesquisa na área da Saúde, os 

pesquisadores buscam a solução de problemas, para dar sentido à experiência humana, de 

forma a compreender as regularidades dos fenômenos, prever circunstâncias futuras e 

construir técnicas efetivas de intervenção. 

A abordagem qualitativa é uma das formas de produção de conhecimento científico. 

Segundo Minayo (1996) a pesquisa qualitativa é multi-metodológica quanto ao seu foco, 

envolvendo abordagens interpretativas e naturalísticas dos assuntos, ou seja, o pesquisador 

qualitativo estuda objetos em seu ambiente natural, tentando dar sentido ou interpretar os 

fenômenos, de forma indutiva, segundo o significado que as pessoas lhe atribuem. Dessa 

forma, o método qualitativo se preocupa com o universo social de significados, motivos, 

crenças, valores, atitudes, de forma a contemplar aspectos mais profundos das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos a um simples encadeamento lógico 

de variáveis.  

Segundo Chizzotti (2003), a pesquisa qualitativa é representada por uma partilha com 

pessoas, fatos e locais, que acabam por constituir o objeto de pesquisa. Kvale (1995) pontua 

que, na pesquisa social atual de caráter qualitativo, o conhecimento produzido emerge como 

resultado do conflito de interpretações e ações constantemente negociadas entre o pesquisador 

e os membros da comunidade que pretende estudar. Para garantir a validade da pesquisa, uma 

série de cuidados é necessária, com destaque para a integridade ética na coleta, na análise e 

nos resultados apresentados em seus estudos, bem como na reflexão sobre as possíveis 

consequências para os sujeitos envolvidos na pesquisa. O pesquisador da área do 
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comportamento humano que trabalha com a abordagem qualitativa adota uma postura crítica 

do seu modo de interagir com seus participantes e da qualidade do conhecimento científico 

produzido, pois sabe da importância de sua presença como fator de influência nas interações e 

significações às quais dirige seu olhar. Nesse sentido, Bogdan e Biklen (2000) apontam para a 

importância de um papel ativo do pesquisador como instrumento de trabalho, de forma que 

ele deve se envolver com o pesquisado para que possa alcançar as minúcias de sua 

comunicação.  

Em pesquisas qualitativas, a definição da amostragem pode ser denominada proposital, 

deliberada ou intencional, possibilitando uma livre escolha dos sujeitos ou ambientes em 

oposição a uma amostra representativa (probabilística) da população pesquisada (Pope e 

Mays, 1995, citados por Turato, 2003). Nas amostras não-probabilísticas, tal definição é feita 

a partir da experiência do pesquisador no campo de pesquisa, numa empiria pautada em 

práticas instruídas por conhecimentos teóricos prévios sobre a relação entre o objeto de estudo 

e o corpus a ser estudado (Pires, 2008). Essa liberdade para estabelecer a amostra, sendo bem 

situada empírica e teoricamente, é vista como favorável por Bogdan e Biklen (2000), pois 

quando baseada nos pressupostos apropriados para realização do trabalho, propicia 

significativos esclarecimentos sobre o tema estudado. 

Quanto os procedimentos de coleta e análise de dados, na abordagem qualitativa, o 

delineamento é aberto e os procedimentos podem se adaptar a partir do objetivo, não havendo 

a imposição de um planejamento prévio e controle rígido deles, que impossibilite abranger 

detalhes imprevistos durante o processo (Valles, 1997). A análise dos dados é realizada de 

forma simultânea à coleta, sendo o pesquisador uma figura central no processo de integração e 

significação de todos os elementos da investigação. Esse processo dinâmico “dá 

demonstrações de uma relação dialética, na qual há uma interação contínua entre coleta e 

análise, entre investigação e intervenção, na qual cada uma se constrói e é construída pela 

outra” (Mishima-Gomes, 2007, p. 94). A análise dos dados, segundo Bogdan e Biklen (2000), 

tende a ocorrer de forma indutiva, ou seja, a partir dos dados coletados, há uma busca pelo 

estabelecimento de relações entre eles, buscando extrair significados visíveis e latentes, 

através de um olhar crítico e de uma atenção minuciosa que vai, aos poucos, “filtrando” as 

informações pertinentes. 

Uma das formas de particularização e refinamento dos métodos qualitativos,dentro das 

Ciências Humanas, que direciona um olhar clínico sobre o campo da Saúde é o método 
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clínico-qualitativo. Segundo Turato (2003) trata-se do “estudo da construção dos limites 

etimológicos de certo método qualitativo particularizado em settings da Saúde, bem como 

abarca a discussão sobre um conjunto de técnicas e procedimentos adequados para descrever e 

compreender as relações de sentidos e significados dos fenômenos humanos referidos a este 

campo. A metodologia clínico-qualitativa utiliza das inquietações do pesquisador como força 

motriz da origem do questionamento frente aos fenômenos, sendo esta uma luta interior para 

busca da compreensão das questões humanas” (p. 240). 

Quanto às principais especificidades do método-clínico qualitativo, Turato (2003) 

afirma a importância de uma atitude clínica, ou seja, o pesquisador deve ser natural no contato 

com o outro, auxiliando-o a compartilhar suas ansiedades e angústias. O pesquisador é visto 

como instrumento, na medida em que faz uso de seus recursos, conhecimentos e experiências 

pessoais para auxiliá-lo no processo de compreensão indutiva do fenômeno estudado. 

Ademais, compreende-se o pesquisador-como-bricoleur (aquele que pratica o bricolage), ou 

seja, durante seu trabalho de interpretar os dados obtidos, na concepção de Lévi-Strauss 

comentada por Chauí (1995), “produz um objecto novo a partir de pedaços e fragmentos de 

outros objectos. Vai reunindo, sem um plano muito rígido, tudo o que encontra e que serve 

para o objecto que está compondo” (p. 161). Dessa forma, a possibilidade de usar multi-

métodos dentro da pesquisa qualitativa é análoga à atividade quase artesanal da bricolagem.  

O método clínico-qualitativo valoriza elementos psicodinâmicos como ferramentas de 

trabalho dentro dos settings de cuidado à Saúde. Utiliza predominantemente teorias 

psicanalíticas para a compreensão do caso clínico observado, bem como para empreender suas 

pesquisas científicas. O trabalho clínico e a pesquisa caminham conjuntamente, uma vez que 

ambos buscam uma investigação a partir dos conteúdos inconscientes referentes ao binômio 

saúde-doença.  

Quanto aos tipos de pesquisa dentro da abordagem psicanalítica, Hermann (2004) faz 

a distinção de três vertentes principais: a pesquisa empírica, a teórica e a clínica. A pesquisa 

empírica em Psicanálise inspira-se no modelo das ciências sociais, na medida em que busca 

de forma controlada “equacionar”, com avaliações pré e pós intervenções, a “eficiência” de 

práticas terapêuticas dentro de um setting controlado em certo período de tempo estabelecido. 

A pesquisa teórica (ou conceitual) fala sobre a evolução epistemológica dos conceitos 

metapsicológicos da Psicanálise, de acordo com o contexto histórico em que despontaram e 

ganharam notoriedade. A pesquisa clínica, por sua vez, ocorre no cotidiano da prática 
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psicanalítica, seja dentro dos consultórios particulares, das instituições, da clínica extensa ou 

dentro do meio acadêmico. 

A pesquisa em Psicanálise baseia-se, em grande parte, na investigação dos processos 

mentais inconscientes que emergem dentro da situação clínica, o que ressalta a 

inseparabilidade entre a investigação e a intervenção terapêutica (Freud, 1923/1996; Sandler, 

2002). Uma vez que a experiência clínica freudiana serviu de matéria prima para o 

desenvolvimento de sua metapsicologia, e tendo em vista que o objeto de estudo da 

Psicanálise (o inconsciente) manifesta-se transferencialmente na situação de análise, a 

pesquisa em Psicanálise tem na clínica seu principal ponto de apoio (Bianco, 2003). Nesse 

sentido, afirma Garcia-Roza (1994) “ambos, analista e analisando, são pesquisadores-

produtores dessa verdade” (p.10), cada um ocupando um lugar diferente e específico neste 

processo, pois o analisando desenvolve um processo de investigação sobre si com finalidade 

terapêutica e o analista, por meio das suas investigações clínicas, elabora hipóteses 

diagnósticas e metapsicológicas (que também servem para reavaliar a pertinência de seu 

próprio método de investigação).  

O caráter clínico do método psicanalítico implica necessariamente a transferência 

como fator que promove a pesquisa neste campo, uma vez que este conceito caracteriza e 

viabiliza o acontecer do inconsciente (Bianco, 2003). Atento a isso, o pesquisador em 

Psicanálise valoriza mais a escuta do que a fala, norteando sua prática de forma a valorizar 

pelo lado dos participantes/pacientes a associação livre e, pelo seu, a auto-exigência da 

“atenção flutuante” (Silva, 1993). 

A técnica de escuta psicanalítica baseia-se em um princípio de análise igualitária por 

meio de um nivelamento dos enunciados textuais a partir de uma atenção igualmente 

flutuante, o que permite que qualquer dado captado possa se tornar relevante, mesmo que não 

o pareça a priori. Com isso, crescem de importância e de número os detalhes, os 

esquecimentos, as hesitações, gagueiras, atos-falhos de uma produção verbal, aumentando o 

corpus disponível para a análise. Essa ampliação permite problematizações sobre aspectos do 

psiquismo humano cujas peculiaridades estão mais próximas daquelas próprias da teoria 

psicanalítica: repetição, retorno do recalcado, ressignificação a posteriori etc.  

Devido a esse alto grau de implicação do pesquisador, o estudo e a escrita em 

Psicanálise são caracterizados pela singularidade da narrativa construída, que carrega 

intrinsecamente a marca do inconsciente do autor (Birman, 2001). Essa marca é expressa na 
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própria atividade de escrita, que é sempre endereçada a um outro (Delorenzo et al., 2000) e 

também demonstrada na narrativa sobre os fenômenos transferenciais e contra-transferenciais 

vivenciados. Irribarry (2003) chama a atenção para a necessidade de submeter o trabalho ao 

crivo de outros pesquisadores, para que eles exerçam o fundamental papel de alteridade crítica 

e construtiva sobre as interpretações realizadas. Moura e Nikos (2001), conforme Fédida 

(1992), afirmam que o pesquisador psicanalítico destina sua escrita a dois públicos 

primordiais: o Publikum e o Veröffentlichkeit. O Publikum seria constituído pelos 

pesquisadores ao redor do autor, pelo orientador acadêmico, pelas bancas da defesa, entre 

outros, que avaliam o material antes de sua versão final; e o Veröffentlichkeit caracteriza-se 

pelos futuros leitores anônimos ao autor que, a partir da publicação, terão a oportunidade de 

analisar o material, de forma a contestar ou ampliar seus resultados. 

Dentre as estratégias de pesquisa encontradas em estudos acadêmicos psicanalíticos, o 

estudo de caso tem ganhado notoriedade nas últimas décadas (Moura & Nikos, 2001). Esse 

método caracteriza-se por um relato denso, detalhado, sistemático e altamente informativo de 

uma experiência clínica com um indivíduo ou um grupo de indivíduos, em um diálogo 

construtivo com uma literatura específica subjacente. Nesse sentido, Stake (2000) enfatiza a 

importância de conhecer de forma profunda a natureza e o histórico do caso a ser estudado, 

bem como o contexto em que ele está inserido e quais os sujeitos que estão envolvidos. Desta 

forma, cada caso estudado deve contemplar essas informações e a realização do trabalho deve 

se direcionar para um pequeno número de questões, de modo que estas possam ser 

aprofundadas de maneira eficaz, trazendo recursos para ilustrar, contrastar ou levantar 

questionamentos sobre a teoria de base utilizada. Cabe ressaltar que o estudo de caso não é 

um método específico da pesquisa em Psicanálise ou da abordagem qualitativa, embora seja 

uma das escolhas metodológicas que tem se tornado mais utilizadas para fazer pesquisas 

qualitativas, devido à profundidade de seus resultados e suas múltiplas possibilidades de uso 

(Stake, 2000). 

Um dos recursos possíveis dentro do estudo de caso de abordagem psicanalítica é a 

utilização de instrumentos psicológicos, uma vez que eles caminham de forma conjunta e 

harmônica no sentido do estabelecimento prévio de uma hipótese clínica, que pode 

posteriormente ser confirmada ou refutada ao longo do processo clínico ou do estudo 

acadêmico. O uso de instrumentos psicológicos é historicamente associado ao processo de 

Avaliação Psicológica, compreendido por “um conjunto de procedimentos que têm por 

objetivo coletar dados para testar hipóteses clínicas, produzir diagnósticos, descrever o 
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funcionamento de indivíduos ou grupos e fazer predições sobre comportamentos ou 

desempenho em situações específicas” (Hutz, 2009, p. 298). O procedimento de avaliação 

psicológica, contudo, quando inserido num contexto clínico, recebe o nome de 

Psicodiagnóstico. 

Cunha (2000) define Psicodiagnóstico como “um processo científico, limitado no 

tempo, que utiliza técnicas e testes psicológicos (input) em nível individual ou não, seja para 

entender problemas à luz de pressupostos teóricos, identificar e avaliar aspectos específicos 

ou para classificar o caso e prever seu curso possível, comunicando resultados (output)”. O 

objetivo do Psicodiagnóstico é obter uma descrição, o mais profunda e completa possível, da 

personalidade do paciente, a partir de uma análise integrada e global de todos os dados 

coletados, visando à formulação de futuras intervenções terapêuticas adequadas ao indivíduo.  

Barbieri (2010) elucida a estrutura básica de um processo de um Psicodiagnóstico 

Tradicional, visando à obtenção desses objetivos. De forma geral, devem-se ser utilizados: 1) 

Uma entrevista inicial com o paciente (para coletar informações relevantes que auxiliem na 

formulação de hipóteses clínicas e na escolha dos instrumentos adequados a serem aplicados); 

2) a aplicação de testes para investigar as hipóteses anteriores de forma rigorosa, de acordo 

com os aspectos avaliados e com as possibilidades e limitações do paciente; 3) uma entrevista 

devolutiva, para se transmitir ao paciente, de forma pertinente e adaptada a sua compreensão, 

uma síntese dos dados relatados e das possibilidades de encaminhamento. 

O uso de instrumentos psicológicos é uma parte importante do processo de 

Psicodiagnóstico, todavia a crença na qualidade dos instrumentos utilizados (quanto a sua 

validade e precisão), não garante, por si, uma síntese final realista e coerente do caso. Nesse 

sentido, a bateria de testes em um Psicodiagnóstico deve, sim, atender e abarcar de forma 

eficaz às necessidades específicas de cada caso (Macedo e Carrasco, 2005), contudo, podem 

existir diversas contradições internas dentro dos dados obtidos, que o profissional vai ter que 

solucionar e integrar, para criar a síntese final (Barbieri, 2010). Dessa forma, a validade dos 

instrumentos (das partes) não garante a validade do processo (do todo), pois a realidade do 

paciente é muito mais ampla e complexa do que os fenômenos mentais específicos 

apreendidos com os instrumentos. 

Surge, então, como um desdobramentodesse modelo, o Psicodiagnóstico 

Compreensivo (Trinca, 1984), que leva em consideração, ao elaborar as hipóteses clínicas, a 

interação entre dinâmicas intrapsíquicas, intrafamiliares e socioculturais do indivíduo 
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avaliado. Dessa forma, cada indivíduo e cada sintoma avaliados são enxergados por um 

prisma idiossincrático, ressaltando o caráter único de suas experiências relacionais e afetivas. 

O Psicodiagnóstico Compreensivo de orientação psicanalítica, utilizado neste trabalho, por 

sua vez, apresenta eixos estruturantes específicos, conforme sintetizados por Barbieri (2010, 

p. 511):  

 

1) Objetivo de elucidar o significado latente e as origens das 

perturbações; 2) Ênfase na dinâmica emocional inconsciente do paciente e de sua 

família; 3) Consideração de conjunto para o material clínico; 4) Busca de 

compreensão globalizada do paciente; 5) Seleção de aspectos centrais e nodais 

para a compreensão dos focos de angústia, das fantasias e mecanismos de defesa; 

6) Predomínio do julgamento clínico, implicando no uso dos recursos mentais do 

psicólogo para avaliar a importância e o significado dos dados; 7) Subordinação 

do processo diagnóstico ao pensamento clínico: ao invés de existir um 

procedimento uniforme, a estruturação do psicodiagnóstico depende do tipo de 

pensamento clínico utilizado pelo profissional; 8) Prevalência de métodos e 

técnicas de exames fundamentados na associação livre, como entrevista clínica, 

observação, testes psicológicos utilizados como formas de entrevistas, cujos 

resultados são avaliados por meio da livre inspeção”(Trinca, 1984). 

 

Esses eixos estruturantes do Psicodiagnóstico Compreensivo extrapolam a rigidez das 

interpretações derivadas dos estudos de padronização de testes psicológicos, uma vez que 

olham o individuo em sua singularidade e não apenas em comparação com grupos gerais de 

referência, servindo, então, no propósito de compreender as informações fornecidas pelo 

paciente, respeitando o seu caráter idiossincrático. Dessa maneira, esse modelo de avaliação é 

condizente com os pressupostos do método clínico-qualitativo empregado neste estudo.  

Em consonância com esses modelos adotados, o uso de instrumentos projetivos 

“oferece uma metodologia extremamente preciosa e profunda. As provas projetivas 

apresentam uma situação clínica relativamente estável e controlada (o material proposto aos 

sujeitos é o mesmo para todos, assim como as condições de aplicação), ainda que se espere 

que apareça certo número de características constantes desta ou daquela população. A análise 
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rigorosa do material, em termos de conteúdos manifestos e latentes, permite circunscrever, de 

um lado, os produtos cognitivos considerados como perceptivelmente adequados, de outro, as 

problemáticas suscetíveis de ser ativadas, ou melhor, reativadas por cada um dos testes” 

(Chabert, 2004, p. 39).   

As técnicas projetivas distinguem-se das outras pela liberdade de respostas e pela 

forma como são apresentados os estímulos, pouco ou não estruturados, que dão margem a 

diferentes interpretações, que são resultantes dos psicodinamismos do próprio respondente e 

da sua maneira de se comportar frente aos estímulos (Anastasi & Urbina, 2000).  Nesse 

sentido, Frank (1939) define que a principal característica desta técnica é sua natureza 

relativamente não estruturada, ambígua e amorfa, assim como a liberdade da resposta e de 

tempo diante de estímulos vagos e indefinidos. O uso de estímulos indefinidos busca evitar 

que o individuo apresente uma descrição puramente objetiva da realidade externa, conforme 

apresenta uma percepção “puramente cognoscitiva” (Bellak, 1967). Contudo, ao tentar dar 

significado a um material indefinido, tende a expressar de forma mais intensa aspectos de seu 

mundo interior, na medida em que mobiliza diversos recursos psíquicos para lidar com a 

ambiguidade percebida e, assim, esboçar sua interpretação. 

Anzieu (1961/1988) ressalta que os instrumentos projetivos originam-se da 

confluência de duas principais correntes teóricas: o Gestaltismo e a Psicanálise. Da Psicologia 

da Gestalt adota as noções de figura e fundo, de ambiguidade perceptiva, da questão do foco 

da atenção como elemento fundamental na seleção dos conteúdos percebidos e/ou rejeitados 

etc. Da teoria psicanalítica, por sua vez, assume os conceitos de projeção, elaboração das 

fantasias, personificação e formação de compromisso.  O conceito de projeção - do Latim 

projicere – pro (à frente) mais jacere (lançar, atirar) - dentro da teoria psicanalítica possui 

muitas compreensões, mas de forma geral relaciona-se a um mecanismo de defesa primitivo 

do aparelho psíquico que abarca: a) nos casos paranóides, uma percepção interna que é 

reprimida e seu conteúdo, após sofrer uma deformação, surge na consciência como uma 

percepção oriunda do exterior (Freud, 1911/1996) e b) nos casos cotidianos, “o simples 

desconhecimento, por parte do sujeito, de desejos e emoções que não são aceitas por ele como 

sendo seus (ou então dos quais é parcialmente inconsciente) e cuja existência atribui à 

realidade externa” (Pinto, 2014, p. 140).  
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A elaboração da fantasia
3
 refere-se à progressiva substituição que a criança faz, 

conforme vai se desenvolvendo, do prazer que tinha ao brincar com o apoio de objetos reais 

pelo uso cada vez mais sofisticado da capacidade simbólica. De outra forma, expressa a 

substituição do objeto real e concreto pelo seu representante simbólico (a palavra), através do 

qual pode fantasiar inúmeras situações, muitas vezes de forma a elaborar e sublimar seus 

conflitos internos.  A personificação
4
 trata-se da proposição de que, visto que toda narrativa 

fantasiosa tem seu protagonista, o Ego do indivíduo é o real personagem central de todos os 

sonhos e devaneios (Pinto, 2014). Freud ressalta que toda trama psicológica remete “à 

inclinação do poeta moderno de dissociar seu ego por meio da auto-observação em egos 

parciais e, em consequência, personificar as correntes contraditórias de sua vida mental 

através de vários heróis” (Freud, 1908/1997, p.968). Neste sentido, Fromm (1992) afirma que 

o herói (de qualquer espécie, seja um ídolo real ou personagem fictício) é necessário para a 

criança, configurando-se como uma figura de identificação para modelos de interação e 

socialização, assim como uma figura de apego (que combate o desamparo), fortalecendo a 

canalização e o controle das emoções frente ao mundo, ao mesmo tempo que favorece a 

diferenciação de sua família de origem. 

Por fim, a formação de compromisso refere-se à forma que os conteúdos recalcados 

assumem para ser admitidos no sistema consciente, retornando no sintoma, no sonho e em 

qualquer produção do inconsciente (Freud, 1926/1996). As representações recalcadas são 

deformadas pelas defesas do Ego ao ponto de tornarem-se irreconhecíveis, podendo assim ser 

acolhidas pelo sistema consciente (“retorno do recalcado”). Dessa forma, nessa nova 

formação podem ser satisfeitos – num mesmo compromisso – simultaneamente o desejo 

inconsciente e as exigências defensivas (Laplanche e Pontalis, 1967/1992). Esse mecanismo 

                                                           

3
 Para Winnicott (1971/1975), o termo fantasia tem uma compreensão particular, pois se refere a uma forma de 

defesa oriunda da dificuldade do indivíduo para aceitar a complexidade da realidade interna. Pode-se dizer que o 

controle onipotente da realidade interna implica fantasias sobre essa realidade e que o indivíduo chega à 

realidade externa por meio de fantasias onipotentes elaboradas como uma tentativa de liberar-se da realidade 

interna. Associa-se intimamente com a ilusão, pois juntas auxiliam na conquista da tarefa desenvolvimental da 

Realização, na medida em que o bebê precisa sentir primeiro a onipotência, que ocorre através de ambas, para 

que possa, gradualmente, compreender a realidade externa. 

 
4
 A compreensão do termo “personificação” na teoria winnicottiana, também referido como “personalização”, 

refere-se ao processo gradual pelo qual a psique, gradativamente, encontra sua morada no corpo (soma), através 

da elaboração imaginativa das funções somáticas (Winnicott, 1964/1994). 
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de ação descrito por Freud permite a afirmação que os sintomas carregam em si a marca do 

conflito defensivo de que resultam. 

Quanto à confiabilidade no uso de técnicas projetivas, cabe ressaltar que não 

apresentam déficit na qualidade dos resultados que oferecem em comparação com os longos 

relatórios clínicos oriundos da análise ou psicoterapia, pois essa prática se estrutura como uma 

“Psicanálise condensada” (Anzieu, 1961/1988), preservando aspectos fundamentais da prática 

clínica psicanalítica descritos anteriormente (a atenção flutuante e o acolhimento do 

pesquisador e, aos participantes, o tempo livre para responder aos estímulos, a liberdade de 

respostas que possibilita as associações livres). Assim, o uso dos métodos projetivos, 

conforme as recomendações do modelo do Psicodiagnóstico Compreensivo de orientação 

psicanalítica, permite investigar os significados latentes e a dinâmica emocional dos 

indivíduos, selecionando-se os aspectos centrais destes, para compreender suas angústias, 

fantasias e mecanismos de defesa, utilizando sempre os recursos do psicólogo para avaliar os 

significados dos dados coletados e elucidar diversas variáveis do indivíduo em interação, 

possibilitando um maior entendimento de sua singularidade (Barbieri, 2010). 

Diante de tais considerações, a presente pesquisa utilizará a investigação qualitativa de 

caráter clínico, por meio da estratégia metodológica de estudo de caso, pautada pela utilização 

de técnicas projetivas com base teórica psicanalítica, a fim de investigar os impactos da 

privação da figura do pai em diferentes fases do desenvolvimento infantil e sua relação com a 

etiologia e manutenção da Tendência Antissocial em crianças. 

 

3.2 – Participantes 

Participaram deste estudo quatro crianças do sexo masculino - em que há maior 

prevalência da Tendência Antissocial (APA, 2014) - com o diagnóstico de comportamentos 

antissociais segundo o Strengths and Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997), cujos pais 

masculinos biológicos não residem na mesma casa, nem convivem diariamente com a criança, 

devido a abandono espontâneo do lar, morte ou imposição judiciária de reclusão penitenciária, 

juntamente com suas respectivas quatro mães biológicas, totalizando, dessa forma, oito 

participantes na pesquisa.  

Os resultados do SDQ das quatro crianças indicaram os seguintes critérios: a 

pontuação para a sub-escala Problemas de Conduta situada no intervalo de 4 a 10 (“anormal”) 
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e a pontuação total dentro da faixa “limítrofe” (de 14 a 16 pontos) ou “anormal” (de 17 a 40), 

conforme definido pelo instrumento (Goodman, 1997). Nesses critérios, cabe ressaltar que 3 

das 4 crianças também indicaram escore “anormal” para a sub-escala “Sintomas Emocionais” 

contudo, mantiveram, como proposto pelo instrumento, escore total dentro da faixa limítrofe 

total, acima relatada. A sub-escala Problemas de Conduta, principal foco avaliado, investiga 

os seguintes critérios: “Frequentemente tem acessos de raiva ou crises de birra”, 

“Frequentemente mente ou engana”, “Frequentemente briga com outras crianças ou as 

amedronta” e “Rouba coisas de casa, da escola ou de outros lugares”, e também a ausência do 

quesito “Geralmente é obediente e faz normalmente o que os adultos lhe pedem”. 

As crianças têm entre 6 e 10 anos de idade e, obrigatoriamente, vivem com a mãe 

biológica, de modo a não configurar casos de privação materna. Para participar da pesquisa, 

as quatro crianças preencheram os seguintes critérios: cursam série escolar compatível com a 

idade cronológica, não apresentam suspeita de dificuldade intelectual ou comprometimentos 

de ordem verbal ou motora que inviabilizem a aplicação dos instrumentos e têm nível sócio-

econômico médio, médio-baixo ou baixo, mas sem configurar situação de privações concretas 

reais extremas. As crianças não têm contato diário com seu pai biológico, devido a abandono 

espontâneo do lar, morte ou imposição judiciária de prisão. Como critérios de exclusão, 

constaram histórico familiar de suicídio ou de tentativa de suicídio, de internação psiquiátrica, 

de violência doméstica, negligência da criança ou abuso parental, que são fatores descritos 

pela literatura como relacionados ao surgimento dos comportamentos antissociais (APA, 

2014). 

Os quatros casos avaliados atendem a todos os critérios de inclusão e exclusão 

estabelecidos para a pesquisa. As famílias foram encontradas pelo pesquisador através de 

consultas a escolas públicas do município de Ribeirão Preto-SP. 
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3.3 – Instrumentos 

Os instrumentos utilizados na pesquisa são: 

a) Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ - Questionário de Capacidades e 

Dificuldades), conforme proposto por Goodman (1997) e Cury e Golfeto (2003) (Anexo A). 

O Strenghts and Difficulties Questionnaire (Questionário de Capacidades e 

Dificuldades) é um questionário aplicável à população de crianças de 4 a 16 anos, elaborado 

por Goodman em 1997 e padronizado para o Brasil por Cury e Golfeto (2003). Pode ser 

respondido pelos pais, professores ou mesmo pelas próprias crianças. O questionário contém 

um total de 25 itens divididos em cinco sub-escalas: Problemas Emocionais, Hiperatividade, 

Problemas de relacionamento, Problemas de Conduta e também Comportamentos Pró-sociais, 

com cinco itens em cada sub-escala. Goodman, Renfrew & Mullick (2000) também 

mostraram que o SDQ era capaz de detectar com eficiência as crianças com transtornos 

psiquiátricos, sendo sua sensibilidade estimada entre 70% e 90% para problemas de conduta-

oposicionais, hiperatividade e depressão.  

A inclusão deste questionário foi considerada relevante para este estudo, na medida 

em que possibilita uma descrição geral da amostra em termos de questões de sociabilidade e 

emocionais, tornando-o, assim, um dos critérios de seleção das crianças participantes da 

pesquisa. Para tal, foi utilizado o questionário aferido para o português, na versão para Pais, 

que foi respondido pelas mães das crianças. A possibilidade de utilizar-se um questionário 

diagnóstico em uma pesquisa psicanalítica é letigimada justamente pela necessidade de, na 

não-ocorrência de um processo psicoterapêutico prévio, por meio do qual pudessem ser 

realizadas hipóteses clínicas a respeito da presença ou não de quadros antissociais com as 

crianças voluntárias, optou-se por algum instrumento que auxiliasse em uma primeira seleção 

de possíveis participantes da pesquisa. A confirmação da presença afirmativa da 

sintomatologia antissocial, de fato, foi realizada posteriormente no primeiro contato clínico de 

avaliação presencial com o pesquisador. 

b) Questionário sócio-econômico “Critério de Classificação Econômica Brasil (2008)”, 

conforme proposto pela ABEP (2009) (Anexo B). 

Esse questionário trata-se de um instrumento de mensuração econômica baseado em 

características domiciliares (presença e quantidade de alguns itens residenciais de conforto e 

grau escolaridade do chefe de família), que atribui pontos em função de cada característica 
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domiciliar e, a partir da somatória destes itens, realiza uma correspondência entre faixas de 

pontuação do critério e estratos de classificação econômica, definidos por A1, A2, B1, B2, 

C1, C2, D, E. 

c) Roteiro de entrevista semi-estruturada de anamnese destinado à mãe (Apêndice A). 

Foi utilizado com a mãe o Roteiro de entrevista semi-estruturada de anamnese 

(Apêndice D), adaptado pelo pesquisador do “Roteiro de entrevista inicial com pais da 

Triagem Infantil”, do Setor de Triagem e Atendimento infantil e familiar do Centro de 

Pesquisa e Psicologia Aplicada da FFCLRP-USP. Essa entrevista tem como objetivo reunir 

informações cadastrais sobre os membros da família e investigar a percepção da mãe sobre o 

amadurecimento físico e emocional da criança. Visa também obter informações sobre o 

histórico pessoal do filho através de tópicos como gestação, amamentação, desenvolvimento 

psicomotor, escolarização, relacionamento social, alimentação, rotina, vida sexual, os 

comportamentos antissociais apresentados e, particularmente, de como ocorreu o processo de 

ruptura do contato com o pai, de forma a averiguar as reações do filho a esse evento. Além 

disso, a entrevista aborda a situação atual da família, em termos dos relacionamentos 

familiares, incluindo o do pai com o filho (se houver), o relacionamento da mãe com o filho, e 

o da criança com seus irmãos (se houver).  

d) Teste do Desenho da Casa, Árvore, Pessoa (House-Tree-Person – HTP), versão 

acromática, segundo a proposição de Buck (2003). 

Foi utilizada, com a criança, a técnica projetiva intitulada House-Tree-Person (Casa-

Árvore-Pessoa), conhecida por HTP, na opção de aplicação acromática. Esta técnica tem 

como base o pressuposto de que, ao elaborar os desenhos solicitados, o indivíduo projetará 

neles aspectos de seu mundo interno (Buck, 2003). O procedimento do HTP consiste em duas 

fases; a primeira tratando-se da elaboração dos desenhos (da casa, da árvore e da pessoa, nesta 

ordem) e a segunda, na solicitação de um inquérito a respeito do conteúdo de seus desenhos. 

A aplicação do HTP teve como função avaliar os aspectos estruturais da personalidade da 

criança, fornecendo uma visão mais ampla e completa de suas características de base. 

e) Teste de Apercepção Temática Infantil, forma animal (CAT-A), conforme proposto por 

Bellak e Bellak (1949/1981). 

O Teste de Apercepção Temática Infantil, Forma Animal (CAT-A) tem como objetivo 

avaliar os psicodinamismos de crianças de 3 a 10 anos de idade (Bellak & Bellak, 1949/1981), 
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compreendendo a maneira como vivenciam o seu desenvolvimento psicossexual, incluindo o 

Complexo de Édipo, seu crescimento e suas relações com as figuras mais importantes de sua 

vida (Hirsch, 2009). Sua forma animal (CAT-A) consiste de dez cartões com figuras de 

animais em diferentes situações antropomórficas, reproduzindo circunstâncias da vida 

familiar. A aplicação do instrumento consistiu em pedir para que a criança contasse uma 

estória a respeito de cada um dos quadros, incluindo um título a ela. A análise dinâmica dos 

dados obtidos foi realizada a partir do método da livre inspeção do material (Trinca, 1984), 

levando-se em consideração os pressupostos propostos por Bellak e Bellak (1949/1981) e 

Boekholt (2000), em uma interpretação cartão a cartão, procurando identificar os conteúdos 

manifestos e latentes comunicados pelas crianças em suas estórias (Anexo C). 

 

3.4 – Procedimentos 

Primeiramente, o pesquisador realizou visitas a escolas públicas da cidade de Ribeirão 

Preto-SP para solicitar a autorização do diretor(a) para a pesquisa. Essa autorização foi 

solicitada, mediante um processo informativo da natureza do estudo e de seus aspectos 

práticos e éticos. Nas escolas em que foi autorizado, o pesquisador requisitoua(o) diretor(a) 

que assinasse o Termo de Autorização para Pesquisa no Ambiente Escolar (Apêndice B). Os 

diretores foram intermediadores do processo, na medida em que apresentaram o estudo para 

as mães de crianças que explicitavam queixas relacionadas à tendência antissocial de seus 

filhos. 

O pesquisador enviou às mães, através dos diretores nas reuniões de pais na escola, um 

envelope contendo o primeiro Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dirigido às Mães 

(Apêndice C) e o SDQ (Anexo A), para que elas, se desejassem participar, assinassem o 

TCLE e preenchessem o SDQ, devolvendo o material ao pesquisador ou ao diretor, em uma 

data agendada na escola,  para avaliação dos critérios de inclusão do instrumento.   

A partir dos resultados do SDQ, foi averiguado se a criança preenchia os critérios para 

participação na pesquisa, conforme apresentasse pontuação “anormal” para a sub-escala 

Problemas de Conduta e pontuação total na faixa “limítrofe” ou “anormal”. No caso 

afirmativo da detecção da tendência antissocial por esse instrumento e a partir da ratificação 

da mãe de sua concordância em participar de forma voluntária, foi agendado o primeiro 

contato pessoal com ela. Neste encontro, a mãe assinou um segundo Termo de Consentimento 
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Livre e Esclarecido (Apêndice D), ratificando sua participação e consentindo com a 

participação de seu filho. 

Após a formalização do aceite, foi realizada com a mãe a Entrevista de anamnese 

(Apêndice A) e aplicado o Questionário sócio-econômico (Anexo B), para avaliar-se o extrato 

social dos participantes conforme proposto pela ABEP (2009). Após isso, foi agendada, para 

outra data, uma sessão com a criança. Neste encontro com o filho, em um primeiro momento 

foi realizado um rapport, ao longo do qual a criança foi consultada a respeito de sua vontade 

de participar da pesquisa, e, apenas após sua confirmação verbal de aceite, foi aplicado o 

HTP. A sessão de aplicação do CAT-A foi agendada para uma data posterior e também 

contou com um momento inicial de rapport. 

Todas as sessões foram gravadas em áudio formato .mp3, para posterior transcrição. 

Elas ocorreram, segundo a vontade dos participantes, no Centro de Pesquisa e Psicologia 

Aplicada (CPA) da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, na escola onde as crianças estudam ou na própria residência da 

família. As famílias cujos dados serão apresentados neste relatório optaram por realizar a 

coleta em suas casas e no ambiente escolar do filho. O pesquisador comprometeu-se, após a 

coleta e análise dos dados a oferecer uma entrevista devolutiva a cada um dos participantes, 

caso eles desejassem, em uma sessão a combinada posteriormente. 

 

3.5 – Análise dos dados 

Foi realizada a análise da entrevista com a mãe por meio do método da livre inspeção 

do material (Trinca, 1984). Esse método foi criado como uma ferramenta de análise para o 

Procedimento de Desenhos-Estórias (de forma abreviada, D-E) e para o Desenho de Família 

com Estórias (DF-E) (Trinca, 1987). Esses procedimentos são técnicas de investigação da 

personalidade que empregam desenhos livres associados a estórias, no contexto do 

Psicodiagnóstico de tipo compreensivo. A análise globalística do material coletado segue 

preceitos psicanalíticos e abarca toda a produção e associações do participante (desenhos, 

estórias, respostas aos inquéritos, comentários ao longo do procedimento, postura e reações 

do indivíduo frente à tarefa etc), de forma a buscar relações com as queixas relatadas e 

levantar hipóteses quanto às angústias e conflitos predominantes, à natureza dos impulsos, 

das fantasias inconscientes, dos vínculos mais significativos, das defesas mais utilizadas, 
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entre outros aspectos (Cunha, 2000). Esta forma de análise também considera os aspectos 

formais da produção como, por exemplo, a qualidade do grafismo, os temas predominantes, 

as qualidades de verbalização, a lógica e coerência entre os desenhos, estórias e títulos etc, de 

forma a avaliar-se o nível de organização das funções egoicas (Trinca, 1984, 1987). Seguindo 

esses pressupostos, a análise da entrevista de anamnese objetivou conhecer como se 

processou e se processa o desenvolvimento físico e emocional da criança, como ocorreu o 

distanciamento do pai e a reação do filho a ele, além de compreender as maneiras como 

transcorrem atualmente as relações familiares. Trata-se, portanto, de uma anamnese que 

incluiu uma investigação adicional sobre o distanciamento do pai e suas possíveis 

repercussões no desenvolvimento emocional da criança.  

Dessa forma, a entrevista inicial teve por objetivos técnicos, entre outros, através do 

contato direto com o participante da pesquisa, o início do desenvolvimento de uma 

compreensão mais global da demanda inicialmente formulada, bem como estabelecer rapport 

suficiente para sustentar a atividade com o sujeito ao longo do processo avaliativo que se 

seguirá (Tavares, 2000). Cabe ressaltar que os outros objetivos da pesquisa dependem desse 

objetivo inicial de estabelecimento de uma comunicação fluente e bem sucedida. Ademais, 

essa entrevista também serviu para que se realizasse uma primeira avaliação das expectativas 

e fantasias que os participantes atribuem ao processo de avaliação e à compreensão da sua 

demanda, cuja existência mobiliza inúmeros afetos, muitas vezes não elaborados. 

O SDQ foi analisado de acordo com as orientações de Goodman, Renfrew & Mullick 

(2000). A detecção da presença de comportamentos antissociais foi feita a partir da sub-escala 

Problemas de Conduta que, para indicar anormalidade, deveria se situar no intervalo de 4 a 

10. A pontuação total deveria alcançar a faixa “limítrofe” (de 14 a 16 pontos) ou “anormal” 

(de 17 a 40). A segunda página do instrumento, denominada “Suplemento de Impacto”, 

contem perguntas referentes à cronicidade e ao nível de comprometimento social que as 

dificuldades assinaladas na primeira página apresentam (“Há quanto tempo estas dificuldades 

existem?”, “Estas dificuldades atrapalham o dia-a-dia do seu filho?”, “Estas dificuldades são 

um peso para você ou para a família como um todo?” etc), que possibilitam maior 

compreensão qualitativa dos dados obtidos. 

A análise dos dados do CAT-A foi realizada a partir de uma interpretação dinâmica do 

material de base winnicottiana, através do método de livre inspeção do material (Trinca, 

1984). Essa análise foi realizada em acordo com as temáticas latentes suscitadas em cada um 
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dos quadros do CAT-A, conforme descritos no manual do instrumento (Bellak e Bellak 

1949/1981), juntamente com as contribuições de Boekholt (2000) e Chabert (1983, citada por 

Boekholt, 2000) (Anexo C). Após essa análise, foi elaborada uma síntese, que procurou 

identificar as problemáticas presentes nas estórias, o funcionamento psicodinâmico da criança 

e a maneira como ela vivencia suas relações pessoais (Hirsch, 2009). 

 A análise do HTP foi realizada utilizando a lista de conceitos interpretativos presentes 

no manual do instrumento (Buck, 2003) que envolve 12 elementos: observações gerais, 

proporção, perspectiva, detalhes, detalhes essenciais, detalhes não essenciais, detalhes 

irrelevantes, detalhes bizarros, dimensão do detalhe, sombreamento do detalhe, sequência do 

detalhe e qualidade da linha. Foi realizada uma análise a partir do significado de cada desenho 

que, aliada à interpretação psicanalítica do conteúdo do inquérito feita também por meio do 

método de livre inspeção do material (Trinca, 1984; Barbieri, 2010), permitiu realizar o 

diagnóstico da pré-estrutura da personalidade das crianças. 

 Para cada caso, foi realizada uma síntese dos dados obtidos que debatia se a 

sintomatologia da criança estava ou não relacionada à privação do contato com o pai e ao 

momento em que ela ocorreu. Ao final da análise de todos os casos, foi realizada uma síntese 

geral buscando averiguar as semelhanças e divergências quanto à pré-estrutura e aos 

psicodinamismos entre as crianças, tendo em vista o período evolutivo em que ocorreu a 

privação paterna (precoce ou tardia). Ademais, foi realizada uma síntese comparativa entre as 

formas de privação paterna (abandono, morte ou imposta via ordem judiciária) que as crianças 

viveram, visando verificar se elas acarretam especificidades à pré-estrutura e aos 

psicodinamismos das crianças. 
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3.6 – Aspectos éticos 

A presente pesquisa contempla as exigências da Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (Brasil, 2012). Ela foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (CEP-FFCLRP), de acordo com o 

processo CAAE n° 37471014.1.0000.5407 (Anexo D). 

Todas as mães assinaram os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

autorizando a própria participação no estudo e assentindo a dos filhos. Nos TCLEs foi 

explicado que a participação era voluntária, que o sigilo da identidade dos participantes estava 

garantido e que eles poderiam desistir a qualquer momento da pesquisa, sem que isso gerasse 

quaisquer prejuízos às mães e/ou seus filhos. O pesquisador garantiu o cuidado de utilizar 

apenas nomes fictícios em todo o trabalho exposto à comunidade científica e adotou um nome 

social para a pesquisa (“Separações familiares e problemas de comportamento em crianças”), 

mediante recomendação do CEP-FFCLRP, nos documentos utilizados fora do meio 

acadêmico.  

Foram utilizados dois Termos de Consentimento diferentes. No primeiro deles, as 

mães atestaram seu acordo para a própria participação na etapa inicial de mapeamento de 

possíveis participantes dentro da escola (Apêndice C). Já no segundo TCLE, as mães 

aceitaram continuar a sua participação e permitiram a de seu filho na etapa posterior da 

pesquisa (Apêndice D), em que foram realizadas a Entrevista Psicológica (Apêndice A), o 

Questionário Sócio-demográfico (Anexo B) e as aplicações do HTP e do CAT-A.  

O pesquisador também realizou uma entrevista devolutiva com as mães e com as 

crianças, com a finalidade de transmitir e restituir a informação diagnóstica e prognóstica, de 

forma personalizada e dosificada, de acordo com a capacidade egoica dos destinatários 

(Barbieri, Scaglia & Mishima-Gomes, 2011). Pretendeu-se com isso, ressaltar alguns aspectos 

do funcionamento psicodinâmico dos filhos, considerando sua inserção no ambiente familiar, 

de forma a valorizar o papel da família no prognóstico das crianças. 

Nos casos em que foram detectados a necessidade de atendimento psicológico para a 

criança e a mãe, foram realizados, pelo pesquisador, encaminhamentos para atendimentos 

gratuitos no CPA da FFCLRP-USP ou para outros profissionais do município de Ribeirão 

Preto, devidamente credenciados no Conselho Regional de Psicologia.  
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4 – RESULTADOS: APRESENTAÇÃO DOS CASOS 

 

 

 

Por muito tempo achei que a ausência é falta.  

E lastimava, ignorante, a falta.  

Hoje não a lastimo.  

Não há falta na ausência.  

A ausência é um estar em mim.  

E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus  

                                                                            [braços,  

que rio e danço e invento exclamações alegres,  

porque a ausência, essa ausência assimilada,  

ninguém a rouba mais de mim.  

 

(Carlos Drummond de Andrade, In 'O Corpo', 1984)
5
 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
5
 A escolha desse texto veio de uma particular situação ocorrida durante a revisão bibliográfica realizada neste 

trabalho. Mais precisamente, o encontro com ele ocorreu durante as reflexões sobre a necessidade de o pai ser 

primeiro - positivamente - real a fim de que possa tornar-se simbólico. Nos bons casos em que isso ocorre, creio 

eu que, de fato, mesmo na ausência, as faltas não ocupem todo o viver.  
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Serão apresentados quatro estudos de caso de crianças que passaram pela situação da 

privação da figura dos pais e que, atualmente, segundo suas mães, apresentam um continuum 

de comportamentos característicos da manifestação da tendência antissocial infantil. Todas as 

famílias avaliadas atendem plenamente aos critérios de inclusão e exclusão previamente 

explicitados. Abaixo, segue uma breve descrição das informações a respeito da constituição 

familiar atual dessas crianças, de suas características sócio-econômicas, do tipo de privação 

(precoce ou tardia) ocorrida e da causa do afastamento abrupto da figura do pai (abandono, 

morte ou prisão). Essas informações serão, adiante, contempladas de forma profunda e 

extensa nas respectivas exposições particulares de cada caso. 

A primeira família a ser apresentada neste estudo configura o caso de privação precoce 

(Caso 1). A mãe, Gislaine, tem 35 anos de idade, ensino médio completo e trabalha como 

faturista e o filho, André, tem 7 anos e 7 meses de idade e é estudante do 2º ano do ensino 

fundamental. A causa da perda do contato com o pai foi sua morte em um acidente de carro 

quando a criança tinha pouco mais de 3 anos. O genitor, William, tinha 39 anos à época do 

falecimento. A família mora em casa própria e apresenta nível econômico médio. 

A segunda família também apresenta um caso de privação precoce (Caso 2), devido ao 

abandono realizado pelo pai, Marcelo, de 30 anos e ensino superior incompleto. O abandono 

espontâneo ocorreu quando Fábio tinha 4 anos e 7 meses de idade. O ambiente familiar 

imediato, atualmente, é composto pela mãe, Olga, de 37 anos, recepcionista de empresas 

privadas e cursando ensino superior em Direito; pela criança, Fábio, estudante do 3º ano do 

ensino fundamental, de 8 anos e 11 meses; por seu meio irmão, Ricardo, de 3 anos e pela avó 

materna, Regina, de 68 anos, pensionista. A família mora em casa própria e apresenta nível 

econômico médio. 

A terceira família deste estudo configura um caso de privação tardia da figura do pai 

(Caso 3). A mãe, Marta, tem 41 anos de idade, ensino fundamental completo acrescido de um 

curso supletivo e trabalha como diarista. A criança avaliada, Vitor, tem 7 anos e 3 meses e é 

estudante do ensino fundamental. Sua irmã, Carolina, tem 9 anos e também é estudante do 2º 

ano do ensino fundamental. A privação é devida ao fato de que o pai da criança, Luis 

(moveleiro, 31 anos de idade), foi preso pela primeira vez, por receptação de mercadoria 

roubada, quando a criança tinha pouco mais de 5 anos e, após cumprir pena de 1 ano e meio, 

foi preso novamente por agredir um policial. A família morava em uma casa de aluguel até 

poucos meses antes da avaliação, mas atualmente coabitam a casa de uma tia materna, 
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Cláudia, de 38 anos, sob a condição de contribuir com as despesas básicas. A família 

apresenta nível econômico médio-baixo. 

Por fim, a quarta família apresentada é marcada por um caso de privação tardia da 

figura do pai (Caso 4). Quando a criança tinha quase 6 anos de idade, seu pai, Carlos, de 33 

anos de idade, mecânico, com ensino médio completo, foi preso por realizar recorrentes furtos 

na oficina onde trabalhava. Atualmente, a configuração familiar é composta por quatro 

pessoas: Joaquim, de 7 anos e 10 meses, estudante do 2º ensino fundamental; Tamires, sua 

mãe, de 24 anos, repositora de estoque com ensino médio incompleto; Rosana, a avó materna, 

de 45 anos, secretária com ensino médio completo e Juliana, irmã de Tamires, de 21 anos, 

ensino médio completo. Tamires e Joaquim residem na casa da avó materna e a família 

apresenta nível sócio econômico médio. 

A tabela abaixo resume as características das famílias participantes: 

Tabela 1: Características das famílias participantes da pesquisa. 
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4.1. Apresentação do Caso 1 - Privação precoce da figura paterna devido à morte do pai.  

André
6
 tinha sete anos e sete meses de idade no momento do processo de avaliação. É 

filho de Gislaine, de 35 anos de idade e de William, falecido há 4 anos, aos 39 anos de idade. 

André tem dois meio-irmãos, por parte do pai, frutos de dois casamentos anteriores diferentes: 

Júlio, de 23 anos e Pedro, de 19 anos, com os quais apenas teve contato três vezes após a 

morte do progenitor. André perdeu o contato com seu pai quando tinha pouco mais de três 

anos, caracterizando, assim, dentro dos critérios dessa pesquisa, um caso de privação precoce 

da figura do pai.   

A principal queixa da mãe em relação à criança é o fato de André apresentar 

repetidosos comportamentos de desobediência e de confronto, utilizando de agressões físicas 

hetero e autodirigidas, frente à autoridade da mãe e de outros adultos, incluído avós e 

professores, quando é requerido que ele realize qualquer tipo de atividade escolar. Esses 

comportamentos têm acarretado prejuízos em seus relacionamentos familiares, com os 

colegas de sala e com os profissionais das escolas pelas quais passou, sendo que “foi 

convidado a se retirar” (sic) delas em duas ocasiões diferentes, após episódios de agressões 

físicas. Segundo a mãe, a criança sempre foi agitada, porém as dificuldades de relacionamento 

e a agressividade apareceram e intensificaram-se vertiginosamente após o falecimento de 

William. Ela acrescenta que a criança, até os dias de hoje, costuma chamar pelo pai durante 

situações de conflito com a mãe.  

 Willian, pai de André, trabalhava como transportador de dinheiro em uma empresa 

privada de segurança e, em uma de suas viagens rodoviárias de trabalho, o carro em que 

estava capotou e apenas ele entre os passageiros veio a falecer. A mãe e os familiares só 

contaram para André sobre a morte do pai sete meses após o ocorrido. Durante esse tempo, a 

mãe optou por dizer ao filho, toda vez que ele perguntava sobre William, que o pai havia 

viajado, mas não sabia quando iria voltar para casa. A mãe conta que, após a notícia, a 

criança, durante mais de um ano, sempre que passavam de carro, próximo a um cemitério nos 

arredores de sua casa, dizia “Meu pai tá aí dentro!”, deixando seus coleguinhas assustados e 

os familiares incomodados, sem saber como reagir.  

Gislaine relata, em tom pesaroso, que tem dificuldades para lidar com o filho nos 

momentos em que o exercício de sua autoridade é requerido, portando por usar de poucas 

                                                           
6
 Todos os nomes utilizados nessa pesquisa são fictícios, a fim de preservar o anonimato dos participantes e 

colaboradores. 
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palavras em voz alta e tom ríspido. Conta que, no passado, utilizou castigos físicos (dar 

chineladas e “bater com uma varinha”), para conter algumas manifestações mais intensas de 

desobediência de André. Afirma que, no dia a dia, costuma evitar contatos afetuosos (como 

abraçar, beijar), pois “isso pode fazer ele perder o respeito”. Afirma que ela “sempre foi mais 

rígida e ele [Willian] é quem era o brincalhão”. Quando perguntada sobre como era o 

relacionamento do pai com a criança, relata que André “era muito apegado ao pai”, tanto nos 

momentos de lazer, quanto nas horas que William requisitava que o filho realizasse pequenas 

tarefas do dia a dia, as quais ele cumpria, enquanto o genitor, verbalmente, estimulava a 

criança a aprender novas palavras para descrever as presentes situações.  

A mãe conta que os momentos de lazer eram caracterizados pelo costume de William 

de buscar André mais cedo na escola para levá-lo ao parque para brincar; pelo hábito de, 

assim que chegava do trabalho, deitar-se no chão com o filho para brincar com bonecos de 

ação; de a criança costumar dormir segurando a orelha do pai e também de fazer imitações 

físicas dos trejeitos e gostos pessoais de William, o que os familiares, durante seus encontros, 

aprovavam e incentivavam. 

 O contato com a família paterna, após o falecimento, reduziu-se significativamente. Os 

meio-irmãos só tiveram contato com André em três situações nos últimos quatro anos, todas 

elas organizadas pela mãe “depois de muito trabalho”. O contato com os avós paternos 

também escasseou bastante. Os familiares (maternos e paternos) optam por não se envolver 

nas queixas sobre o comportamento de André e a mãe afirma que “já não sabe mais como 

lidar com a situação”, tendo recentemente, após sucessivas queixas da diretora da atual escola 

do filho, delegado, por escrito, às professoras “total liberdade para agir da maneira que 

acharem melhor”. 

Com relação ao Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ), utilizado na 

seleção da criança para a presente pesquisa, as respostas da mãe indicam que o filho apresenta 

as Escalas “Comportamento Pró-social”, “Hiperatividade” e “Problemas de relacionamento 

com os colegas” tidas como “Normal” e a Escala “Sintomas Emocionais” e a de “Problemas 

de Comportamento” classificadas como “Anormal”. Com relação a essa última categoria, 

destaca-se que a mãe respondeu “É muito verdade” para os itens “Frequentemente engana ou 

mente” e “Frequentemente tem acessos de birra e de raiva”, assim como respondeu “Não é 

verdade” para o item “Geralmente é obediente e faz normalmente o que os adultos lhe 

pedem”. Realizou um comentário dizendo que também teria assinalado a alternativa 



89 
 

 
 

“Frequentemente briga com outras crianças ou as amedronta”, como “É muito verdade” se o 

instrumento requisitasse a sua opinião para além dos últimos 6 meses. Os resultados do 

Critério de Classificação Econômica Brasil (2008), conforme proposto pela ABEP, situam a 

família na Classe C1, representante de 20,7% da população brasileira. 

 

4.1.1. Entrevista de Anamnese 

 A entrevista inicial com a mãe foi realizada na casa da família de André. Foi 

agendada, via telefone, para um sábado de manhã, visto que esse horário favoreceria a 

família, não comprometendo seus outros compromissos semanais já bem estabelecidos. Teve 

duração de três horas, tendo a mãe se mostrado participativa e bem disposta ao diálogo no 

decorrer de toda a conversa, fazendo questão de fornecer respostas de forma detalhada e com 

clareza. 

O pesquisador foi recebido pela mãe, que logo chama André, que estava no quarto, 

para vir até a sala para também cumprimentá-lo. Os dois mostram-se à vontade com a 

presença do pesquisador, visto que logo começam a comentar sobre sua rotina diária e sobre 

os interesses da criança, especialmente jogos de videogame com temáticas de super-heróis. 

André conversa com o pesquisador sobre seus personagens favoritos (Batman, Homem de 

Ferro e alguns membros da Liga da Justiça), inclinando-se com frequência para a sala de 

jogos, onde seu videogame está instalado, de forma a sugerir que o pesquisador o acompanhe 

para ver seus brinquedos, revistas e CDs dos quais está falando. Assim prossegue, até que sua 

mãe pede que ele permaneça na sala de jogos, enquanto a entrevista transcorresse. Os 

resultados do SDQ são revisados, junto à mãe, para garantir que o seu preenchimento ocorreu 

corretamente, ela também assina o segundo TCLE e o Critério de Classificação Econômica 

Brasil é preenchido.  

 O gravador de áudio é ligado e a entrevista com a mãe se inicia com ela fornecendo os 

dados gerais sobre os moradores da casa. Gislaine tem 35 anos, ensino médio completo, pele 

parda, religião evangélica praticante e é faturista de uma empresa privada de transportes de 

valores (a mesma onde conheceu Willian 12 anos atrás). André tem 7 anos, segundo ano do 

ensino fundamental, pele branca e religião evangélica praticante. 

Gislaine explica que os problemas de comportamento de André apresentaram três 

momentos diferentes, a saber: a) um período de cerca de sete meses de isolamento social, no 
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qual a criança evitava qualquer tipo de contato íntimo mais próximo e lúdico com adultos e 

colegas de sala, além de muito choro e insegurança quanto a suas capacidades de realizar 

pequenas coisas do dia a dia sozinho; b) um período, que durou dos quatro aos sete anos de 

idade, marcado por repetitivas situações de agressões físicas e verbais contra a mãe, avós, 

professores e colegas de sala, em momentos em que era requerido que ele realizasse 

atividades escolares; e, por fim, c) nos últimos sete meses, comportamentos de auto-agressão 

(cortar o próprio cabelo e sobrancelhas e arranhar-se nos braços), de desobediência excessiva, 

fazer birras e de mentir com freqüência, também para evitar os momentos de atividades 

escolares. Em comum nesses três momentos diferentes, a mãe só relata a queixa frequente de 

saudade que a criança diz sentir de seu pai. A mãe relata tomar medidas coercitivas mais 

duras com o filho durante as situações de conflito em que ela requer da criança que atenda 

suas ordens e não é obedecida. 

Sobre a gestação da criança, Gislaine ressalta que a descoberta aconteceu em um 

momento em que o casal estava separado havia um mês, devido a frequentes brigas por 

ciúmes de Willian, tendo ele permanecido na casa que dividiam e ela voltado para a 

residência dos avós maternos. O casal morava junto há pouco mais de um ano e, segundo ela, 

no relacionamento o casal “não desgrudava pra nada”, não saindo de casa um sem o outro, 

nem “passando um dia sem ligar do trabalho”. Durante esse período de separação, o casal se 

encontrou algumas vezes. A gestação de um filho era previamente planejada, mas o fato dela 

ter acontecido durante esse período de separação, segundo a mãe, fez com que o pai 

desconfiasse de uma traição, levando-os a novas discussões que impediram do casal de voltar 

a morar juntos até o quarto mês de gestação.  

Gislaine afirma que a confirmação da gravidez para ela foi “um susto”, porque o casal 

já havia feito inúmeras tentativas, sem sucesso, de conceber um filho, mas que logo a surpresa 

deu lugar a uma intensa sensação de tranquilidade e felicidade. Relata, também, que Willian, 

durante o período da gestação, manteve-se ambivalente sobre seu desejo de receber e criar o 

bebê, verbalizando sua desconfiança de André não ser seu filho. Contudo, após o nascimento 

ficou muito emocionado com sua presença, expressando muita alegria e elaborando diversos 

planos positivos para o futuro da criança e da família. O bebê teve icterícia e passou dois dias 

sob observação na maternidade, pois apresentou demora para expelir suas primeiras fezes.  

 Em relação à alimentação, Gislaine relata que André foi amamentado no peito até os 

oito meses, sempre em ambientes tranquilos. A tranquilidade do bebê era contrastada com o 
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sofrimento da mãe, devido à rachadura dos seios. Ela descreve o momento de amamentação 

como uma “tortura”, pois sentia muita dor e chorava, porém não abandonava a tarefa, pois 

tinha em mente que era essencial para o bebê. A amamentação foi interrompida aos 8 meses 

de idade quando André passou 10 dias internado por bronquite. A criança se mostrou muito 

irritada e agitada frente às frequentes manipulações necessárias nos exames clínicos e às 

injeções que necessitou tomar. Nesse período começou a rejeitar a alimentação no peito, 

dando início, por vontade própria, ao processo de desmame. A papinha foi introduzida aos 6 

meses de idade e a criança gostou da mudança. Era feita pela própria mãe, com diferentes 

misturas entre legumes, feijão, arroz, fígado bovino, mandioquinha, maçã, pêra e beterraba. A 

mãe afirma que, como não recebia visitas, além de sua mãe, “errou muito”, ora dando comida 

quente demais para a criança, ora dando pedaços de carne muito grandes, que ocasionavam 

engasgos.  

O pai se irritava com esses erros da mãe, cobrava dela mais atenção a eles quando 

estivesse fora e dava exemplos sobre como tinha presenciado o cuidado dos seus outros dois 

filhos. Como ficava sozinha em casa, durante o dia, realizando as tarefas domésticas e 

cuidando do bebê, Gislaine afirma que “forçou ele usar a chupeta”, para que André ficasse 

distraído e ela pudesse concluir os afazeres da casa. Atualmente, André não come carne, com 

exceção das sem ossos ou trituradas, nem legumes verdes. Gosta de comer macarrão sem 

molho, arroz, caldo de feijão (evita os grãos), peixe, batata frita, mandioca, iogurte e o miojo 

preparado pela avó materna (o da mãe, com mais complementos, ele rejeita). 

 Quando questionada sobre o sono da criança, a mãe exclama com empolgação “Nossa, 

era disso que eu queria te falar!”. Conta que, desde bebê, André tem sono agitado. Acalmava-

se quando, após acordar assustado, saía da cama e ia dormir junto ao pai no tapete do chão da 

sala, segurando sua orelha. A mãe diz que, no último ano, alterou o horário estabelecido para 

a criança dormir, das 21:00 a 22:00 para 23:00 a meia noite. André dorme junto com a mãe, 

pois, segundo ela, ele tem medo de dormir sozinho. Enquanto dorme, costuma resmungar, 

chutar a mãe, dar risadas, girar-se até inverter o lado de sua cabeça em relação à cabeceira, 

além de ter pesadelos frequentes. Questionada sobre o conteúdo dos pesadelos, diz que o filho 

não gosta de falar sobre eles, mas que comenta, sem fornecer maiores detalhes, que é 

perseguido por monstros e que o pai aparece em alguns momentos. 

 Com relação ao desenvolvimento psicomotor de André, Gislaine não se recorda datas 

exatas, mas considera-o “normal”. Não se recorda quando ele sustentou a cabeça, mas afirma, 
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após fazer esforço para lembrar-se, que ele se sentou por volta dos 4 meses, engatinhou por 

volta dos 7 meses, ficou em pé com 8 meses e começou a andar com 1 ano, com o auxílio de 

ambos os pais, utilizando uma toalha como apoio sob os braços do bebê. O controle dos 

esfíncteres, anal e vesical, aconteceu entre 2 e 2 anos e 6 meses de idade. A mãe afirma que o 

pai não gostava de limpar o filho nessas situações, mas que costumava ir ao banheiro 

acompanhado de André, para que a criança o visse limpando-se e utilizando os devidos 

utensílios de banheiro (papel higiênico, sabonete, toalha). Não houve nenhuma situação de 

perda dos controles já adquiridos. 

 Sobre as atividades que André consegue realizar sozinho, a mãe afirma que ele a ajuda 

em pequenas tarefas domésticas, como lavar louças e dobrar suas roupas passadas, mas não 

costuma realizar atividades direcionadas para si próprio, como pentear-se, escolher suas 

roupas etc, bem como frequentemente pede ajuda para vestir-se. Com relação a medos e 

fobias, a mãe relata que ele apresenta dois medos principais: medo de dormir sozinho e medo 

de pessoas falando em voz alta ao seu redor (sendo a conversa agradável ou desagradável). 

Gislaine conta que André mostra-se muito assustado e “fica pedindo pra parar”, acreditando 

que a agitação ao seu redor seja uma discussão grave a acontecer. A mãe atribui esse medo do 

filho a algumas discussões mais exaltadas, devido ao ciúme de William, que André 

presenciou quando era mais novo, quando , algumas vezes, verbalizava seu descontentamento 

com o conflito dos pais.  

Os pais, segundo ela, imediatamente cessavam a discussão, quando percebiam o 

incômodo do filho frente às brigas. A postura da mãe, nessas atuais situações de medo ao 

barulho, é dizer ao filho “que tudo aquilo já passou” e que “ele precisa ficar calmo”, ao 

mesmo tempo em que solicita às pessoas próximas a falarem mais baixo (quando é uma 

conversa amigável) ou se retira do ambiente (quando é, de fato, uma situação de pessoas 

brigando). A criança, desde os quatro anos de idade, apresenta as estereotipias de sentar-se 

balançando as pernas e de roer as unhas quando está irritado. A mãe solicita que ele tire a mão 

da boca e André insiste no comportamento apenas justificando que ele “tem que roer”. 

 Em relação à linguagem, Gislaine conta que o filho começou a falar entre 8 a 9 meses 

de idade. Trocou letras durante o primeiro ano de fala, mas hoje se expressa corretamente, 

bem como sabe relatar fatos em sequência temporal. Segundo a mãe, ele compreende ordens 

simples de rotina, mas não as cumpre, principalmente quando são relacionadas a atividades 

escolares (fazer tarefa de casa, estudar, organizar materiais de uso diário). A mãe reclama que 
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ele costuma “falar baixo e de longe”, ou seja, vai para outros cômodos da casa e, de lá, inicia 

assuntos com a mãe, porém sem aumentar o volume da voz. Requisita que ele fale mais alto, 

mas o filho não altera o volume da voz nem se aproxima dela para facilitar a comunicação, o 

que ocasiona irritação na mesma. Costuma realizar imitações verbais e motoras de super-

heróis e de celebridades, em especial o Batman (personagem que André já tinha comentado 

antes da entrevista que gostava muito) e Michael Jackson (que a mãe relata ter sido o grande 

ídolo do pai, que costumava assistir a seus DVDs junto com o filho). A mãe relata que sempre 

conversou com o filho com linguagem adulta enquanto o pai o fazia com linguagem mais 

infantilizada. 

 Gislaine afirma que André não apresenta curiosidade sexual. Todavia, ele realiza 

perguntas sobre como os bebês nascem, “como que eles vão pra barriga da mãe” e ela já o 

encontrou assistindo vídeos de mulheres seminuas no site youtube. A mãe, que se afirma a 

única responsável pela educação sexual da criança, como castigo aos episódios da internet, 

proibiu André de usar o computador sozinho e após isso, já o surpreendeu “no banho com a 

mão no pipi durinho”. Perguntada se ela não considera essas situações como indicativo de 

curiosidade sexual, ela responde que não e que ela as enxerga apenas como uma forma de 

“conhecer o próprio corpo e o mundo também”. Afirma que sua postura frente a essas 

situações é sempre a de ficar brava e dizer para a criança que “esse tipo de coisa é pecado” e 

que não é hora dele compreender tais assuntos. A avó materna concorda com sua postura e o 

avô materno, quando posiciona-se, incentiva o garoto com perguntas sobre as namoradinhas 

da escola, em tom de humor, causando desconforto na criança. 

 A mãe afirma que André dispõe de pouco tempo para brincar. Na casa antiga onde 

morou durante toda a vida, brincava muito com o pai ou de videogame com as crianças 

vizinhas dentro de casa, além de gostar de conversar com adultos da vizinhança, na garagem. 

No condomínio atual onde vive há 6 meses, brinca mais com um vizinho de 4 anos de 

videogame e também de brincadeiras de luta. A mãe diz que prefere levá-lo para passear em 

parques, o que ele gosta muito, mas a iniciativa de ir para tais lugares parte sempre da decisão 

dela. Ele ganhou uma bicicleta que fica na casa de sua avó materna, que “sempre pede pra 

trazer pra casa”, mas a mãe e a avó acham muito perigoso. A mãe afirma que os interesses do 

filho são mais “de homem adulto mais velho”. Relata que, às vezes, ele interrompe 

brincadeiras para realizar a ela perguntas complexas como “O que é valor nutricional?”, “O 

que é asterístico?”.  
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A mãe comenta uma situação que, particularmente, deixou-a preocupada. O filho 

estava jogando videogame quando, de forma repentina, desligou o aparelho e fez a seguinte 

sequência de perguntas: “Mãe, os dinossauros existiram?” (A mãe respondeu que sim), “Eles 

não existem mais... (silêncio); Por que o homem não é eterno?” (Gislaine respondeu que era 

porque o homem era pecador); “Se o homem não tivesse pecado ele não ia morrer? Ia ser 

eterno e viver com os dinossauros?” (Ela afirma que não soube responder essas duas 

perguntas, nesse momento); “Você vai ter outro filho?” (Gislaine respondeu que achava que 

não); “Outra pessoa vai ser meu pai?” (Gislaine afirma que, novamente, não soube responder 

a essas questões e incentivou o filho a voltar a jogar videogame). A mãe também relata que, 

quando se sente acuado com brincadeiras ofensivas dos colegas da escola ou por provocações 

do avô, reage com agressões físicas ou verbais. Afirma que considera o filho “muito carente” 

e “muito agitado”, pois ela “tem que ficar regulando” para ele não ficar chamando todos os 

coleguinhas para a sua casa, para ver seus brinquedos e jogos. 

 Em relação à saúde da criança, relata que o filho já teve bronquite aos 8 meses de 

idade, crises de refluxo com 1 ano e 6 meses e início de pneumonia aos 3 anos, que deixou ela 

e o pai muito preocupados e zelosos com a criança. Ambos pediram licença do trabalho para 

acompanhar o filho nos constantes exames clínicos. Não toma nenhum tipo de medicamento 

específico. A mãe conta que André relata frequentemente sentir dores “debaixo do umbigo”, 

mas nada foi detectado através de exames médicos com profissionais de diversas áreas. 

Segundo a mãe, a criança chega a chorar quando as dores são muito intensas e que elas 

acabam passando sozinhas após algum tempo. A criança também diz que “nunca vai beber 

nem fumar”, porque “via ela fazendo isso quando ela estava doente” (referindo-se ao período 

posterior ao falecimento de William). André queixa-se de sentir “uma tristeza muito grande” 

quando pensa no pai e nos dois irmãos e pergunta, segundo a mãe, com frequência, “Por quê 

as pessoas esquecem de mim, mãe?”. 

 A criança estuda em uma escola estadual de educação infantil, na segunda série do 

ensino fundamental. Já passou por três outras instituições escolares, também públicas, onde 

em duas foi solicitado que a mãe matriculasse o fílho em outra escola, devido a frequentes 

situações de desobediência aos professores e agressões físicas e verbais a outras crianças. A 

mãe relata que em todas as escolas sempre recebeu elogios dos professores sobre a 

inteligência do filho que, quando realiza as tarefas, destaca-se pela boa qualidade de suas 

produções, superior às dos coleguinhas de sala. Os mesmos profissionais queixam-se que o 

problema real é fazer com que ele se engaje na atividade sem apresentar resistência (birras, 



95 
 

 
 

demasiado comportamento opositivo, ataques verbais e físicos e, mais recente, auto-

agressões). A mãe e os professores descrevem a criança como tendo uma curiosidade muito 

aguçada e sendo impaciente. A mãe insiste na repetição, durante esse momento da entrevista, 

que “ele quer saber tudo muito rápido, mas detesta ter que sentar pra aprender”. Gislaine diz 

que tenta ajudá-lo a fazer a tarefa “no balcão da cozinha”, enquanto prepara o jantar.  

O pesquisador questiona se não pode haver outros meios de realizar esse auxílio ao 

filho em suas tarefas e ela reconhece que sua ajuda é limitada, mas que também “não sabe 

como fazer isso”. Diz que fica brava e que exige que o filho tente fazer a tarefa com mais 

atenção. Faz um comentário, nesse momento, que o pai tinha mais paciência para ensinar a 

André coisas do dia a dia como, por exemplo, como ligar e desligar aparelhos 

eletrodomésticos, como cuidar adequadamente da cachorra e como se comportar socialmente 

na presença de pessoas desconhecidas. André tem interesse em atividades que envolvem 

gibis, mas não gosta de atividades de escrita, recortar, colar, desenhar e resolver exercícios 

matemáticos. Realizou, por pouco mais de um ano, atividades extra-curriculares, como judô, 

natação e música, que gostava muito, mas a mãe precisou interromper, devido a dificuldades 

financeiras. Gislaine afirma que o filho, atualmente, pede a ela para retornar a essas 

atividades, porém, por enquanto, financeiramente esse retorno é inviável.  

 Com relação à dinâmica familiar, a mãe afirma “Eu sou o André adulto”. Descreve-se 

como “brava demais” e “teimosa”. Afirma que não tem proximidade afetiva com nenhuma 

pessoa, nem mesmo os familiares, pois ela se afasta, deliberadamente, daqueles ao seu redor, 

acreditando que, um dia, seu envolvimento emocional, fará com que ela expresse uma grande 

dedicação, o que levaria essas pessoas a acreditarem “que podem abusar demais” de sua 

disponibilidade. Relata que “aprendeu a ser assim desde nova”, pois os avós maternos 

também evitavam o contato afetivo próximo com os seus filhos. O contato com os avós e 

irmãos paternos de André é muito escasso. Segundo ela, a criança frequentemente pede para 

receber visita desses familiares, mas, de maneira espontânea, raras foram as situações em que 

eles vieram à sua casa ver a criança. As poucas visitas foram, segundo a mãe, por iniciativa e 

esforço dela, mesmo percebendo que não havia igual motivação do lado da família paterna 

para a realização dos encontros. Pode-se notar bastante hesitação da mãe nessa parte da 

entrevista. A mãe conta que o pai era o mediador desses encontros. Conta também que André, 

tanto naquela época, quanto nas visitas da família paterna que aconteceram após o 

falecimento de William, sentia-se muito feliz e empolgado durante esses momentos de 

contato, permanecendo a fazer comentários sobre esses encontros durante dias. 
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 Uma cuidadora que acompanha André desde os 4 anos de idade, e às vezes os avós 

maternos, são os responsáveis por ficar com a criança na parte da tarde, depois que sai da 

escola, até que sua mãe o busque no início da noite. Gislaine é muito sucinta ao descrever o 

relacionamento dessas pessoas com André. Atem-se apenas em dizer que “é tranquilo”, “que 

lá ele brinca um pouco mais” e que “também dá problema quando mandam ele fazer a lição”. 

Refere-se, também, brevemente, a conflitos entre os avós maternos e a possibilidade concreta 

de um divórcio, motivo pelo qual ela evita deixar André sob seus cuidados. A mãe afirma que 

quem assume a função de autoridade na casa é ela “mas o André tenta. Tenta aqui e nos 

outros lugares”, referindo-se, também, à casa da cuidadora e dos avós maternos.  

Com relação às expectativas com relação ao futuro de André, Gislaine, de forma 

confusa, expressa “quero que ele seja um menino, um homem muito comunicativo. De muitas 

amizades, mas tem que tomar cuidado com as más influências. Pra não se tornar pro lado 

ruim, droga, violência. Que ele seja um homem que tenha princípios, com Deus acima de 

tudo, e que só a partir daí vai ter coisas boas. Eu falo pra ele que a falta dos irmãos dele vai 

ser compensada nos filhos que ele vai ter e na esposa que ele vai ter, que vai amar muito ele, 

dar muitos filhos pra ele”. 

 A rotina da criança e da mãe é bem estabelecida e, segundo a mãe, tem raras 

alterações. Enquanto a mãe trabalha das 8 às 18 horas, a criança vai à escola e, depois, à casa 

da cuidadora, que mora próximo à casa deles. Lá costuma interagir com um primo de André 

(que, segundo a mãe, tem inveja de seu filho), mas geralmente, prefere passar a tarde 

dormindo. Chegando em casa, a criança assiste TV (gosta de programas de ação e de 

monstros) e joga videogame, até o momento em que a mãe solicita que ele faça as tarefas de 

escola, ao seu lado, enquanto ela prepara o jantar. Todas as segundas, terças e quintas feiras, à 

noite, a mãe leva André para atividades de cunho religioso.  

Afirma que ele não gosta das atividades, com exceção das de terça feira, que não se 

trata de um culto, mas de um grupo de brincadeiras adaptado para o público infantil. André 

gosta muito do casal que coordena esse grupo de crianças e, frequentemente, comenta com a 

mãe coisas que aprende nas atividades lá realizadas. Aos sábados, às vezes, Gislaine leva 

André para passear em parques, teatros, cinemas ou shows promovidos pela igreja. Nos 

domingos almoçam fora de casa e, novamente, frequentam o culto da igreja, à noite. 

 Questionada sobre o relacionamento do casal e sobre o momento da privação da figura 

do pai, Gislaine afirma que conheceu William na empresa de transporte de valores, quando 
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ambos ainda estavam envolvidos em outros relacionamentos. Ela foi transferida de filial e 4 

anos depois, novamente solteiros, reencontraram-se e iniciou-se o romance. Logo no primeiro 

mês de namoro, William a convidou para morarem juntos e ela aceitou. Após um ano 

morando juntos, o casal teve algumas discussões devido ao ciúme de Willian e ela decidiu 

retornar à casa dos pais. Nesse período, continuaram encontrando-se eventualmente e Gislaine 

engravidou. Voltaram a morar juntos no quarto mês de gestação, em um período de 

estabilidade e de intensas manifestações de afeto de William para com ela e com o bebê. 

Gislaine relata que quando André tinha quase 1 ano, outra grande discussão por ciúme 

ocasionou uma segunda separação e seu retorno para a casa de seus pais. Ela conta, muito 

emocionada, que William, após uma semana, em que realizou ligações telefônicas todos os 

dias para o pai delapara saber como André estava, pediu para ter uma conversa com ela, na 

qual, em tom emocionado disse “Eu não consegui ser um pai para meus outros dois filhos. 

Com o André eu quero fazer diferente. Não me tira a chance de ser um pai de verdade pra 

ele”.  

Esse encontro foi o fator determinante para a retomada do relacionamento do casal e 

para voltarem a morar juntos. Relata que Willian, desde o início do relacionamento, e mesmo 

durante o primeiro ano de André, quando aconteceram as principais discussões que se 

recorda, sempre foi muito atencioso com ela em suas necessidades emocionais e práticas. Ele 

reorganizou sua rotina de trabalho para poder ganhar mais, através de uma mudança de 

cargos, e também conseguir chegar mais cedo em casa para“poder ver se ela tava precisando 

de alguma coisa”. Costumava fazer brincadeiras e imitações do Michael Jackson para animar 

a esposa, o filho e os familiares que, segundo a mãe, ele tentava reunir pelo menos 

quinzenalmente na antiga casa da família.  

Meses antes do seu falecimento, Willian precisou fazer uma cirurgia no joelho, cuja 

recuperação exigiu afastamento do emprego, ficando, então, por quatro meses, como único 

cuidador de André, no período da tarde, dispensando a necessidade da criança ir para a 

cuidadora ou avós. A mãe comenta que, mesmo antes da cirurgia, ele gostava de buscar André 

mais cedo na escola, para ter mais tempo de levá-la e ao filho para almoçar em restaurantes da 

cidade. Gislaine relata que logo no primeiro dia do retorno de William ao trabalho, eles 

haviam discutido por algum motivo trivial relacionado à organização da casa e que ela passou 

o dia desejando ligar para ele, mas não o fez por causa da discussão. Ao fim do dia quando 

pegou seu celular, deparou-se com diversas ligações da empresa, que já havia avisado a todos 
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os familiares próximos sobre o acidente de carro e falecimento do pai de André. Conforme foi 

dito anteriormente, a mãe optou por apenas contar a André que seu pai havia falecido sete 

meses depois do acontecimento e isso só foi feito após ela realizar pesquisas na internet sobre 

maneiras adequadas de fazer isso. Ela optou por utilizar de filmes infantis com temáticas 

religiosas para dar a notícia e a reação da criança, que já vinha perguntando sobre o pai há 

meses, foi de choro intenso e de muitos questionamentos sobre morte e sobre religiosidade. 

 

4.1.2. Análise da entrevista 

Cabe ressaltar que, desde o início do encontro, a família mostrou-se bastante receptiva 

com o pesquisador, demonstrando interesse na interação e clareza na transmissão de 

informações, o que refletiu-se na boa qualidade dos dados coletados nas três horas 

ininterruptas de entrevista com a mãe. André, por sua vez, também demonstrou interesse na 

interação ao sugerir, por diversas vezes, que o pesquisador o acompanhe para explorar sua 

casa. Mãe e filho iniciam espontaneamente a comunicação de informações sobre sua rotina e 

gostos pessoais, antes mesmo que a entrevista de anamnese tivesse início, o que é um bom 

indicativo de que um processo de rapport se estabelecera de forma positiva, possibilitando a 

formação de uma aliança de trabalho clínico. 

A entrevista inicial também serviu para que se realizesse uma primeira avaliação das 

expectativas e fantasias que os participantes atribuíam ao processo de avaliação que ali se 

iniciava, bem como deu indícios sobre a compreensão familiar de sua demanda clínica, cuja 

existência mobilizava inúmeros afetos não elaborados. De forma explícita, a mãe verbalizou 

sua busca por atendimento psicoterápico para o filho (uma das possibilidades de benefícios 

gratuitos, além da entrevista devolutiva, relatada no primeiro TCLE recebido pela mãe), mas 

também, de forma implícita, ao afirmar que delegou por escrito às professoras do filho “total 

liberdade para agir da maneira que acharem melhor” com ele, expressa desse modo suas 

dificuldades para lidar com os problemas de conduta da criança. 

 Em relação à queixa principal sobre os problemas de comportamento de André, a mãe 

destaca que houve alterações no progresso dos sintomas - que passaram, resumidamente, de 

um período de isolamento social e insegurança, para outro de agressões físicas dirigidas 

predominantemente aos outros, para um terceiro período de auto-agressões, desobediência e 

mentiras - , mas que em todos eles, segundo ela, a queixa de saudade do pai ausente apareceu 
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como um denominador comum. Embora a criança previamente apresentasse agitação motora 

de correr e pular pela casa, os comportamentos antissociais (assinalados por ela no SDQ) 

apareceram no período posterior ao de isolamento social e insegurança, após o falecimento do 

pai.  

A descrição das interações familiares sugere que a dinâmica do casal Gislaine e 

William era marcada por traços simbióticos, visto que desde o início do relacionamento 

amoroso, eles apenas saíam de sua residência um com o outro, e nos momentos de 

distanciamento (horário de trabalho, por exemplo) mantinham contato telefônico diário. A 

única exceção era quando William levava André para passear depois da escola. Esse padrão 

de relacionamento poderia estar relacionado com as discussões por ciúme do casal, bem como 

ter favorecido o estreitamento de seus vínculos sociais extra-familiares. Essa diminuição dos 

vínculos sociais de Gislaine e André parece ter sido agravada após o falecimento de William, 

visto que o pai era o organizador dos encontros com a família paterna e também dos passeios 

de lazer dos três. 

Em relação ao vínculo inicial da mãe com a criança, o relato revela algumas 

dificuldades quanto aos cuidados básicos de André, principalmente no que tange à 

alimentação. Os erros frequentes que a mãe relata ter cometido, como dar comida em porções 

quentes ou grandes demais, ocasionando engasgos no filho, juntamente com as dificuldades 

no processo de amamentar (descrito como “uma tortura”) sugerem uma dificuldade da mãe 

para realizar sua imersão no estado de preocupação materna primária e identificar-se com a 

criança. Nota-se, contudo, que o pai, mesmo optando por não se envolver diretamente nos 

cuidados físicos, como alimentação e limpeza da criança, demonstrava estar atento à 

necessidade de um cuidado apropriado a André, na medida em que cobrava mais atenção da 

mãe e trazia exemplos explicativos oriundos de suas experiências paternas anteriores. Com 

isso, ele parecia buscar meios de recuperar e de reparar as falhas e deficiências da “mãe de 

primeira viagem” que, embora bem intencionada, tinha dificuldades em estabelecer um 

vínculo de devoção e identificação intensa com o filho. 

Nesses termos, a mãe, comentando sobre seus traços de personalidade, descreve-se 

como “brava demais” e “teimosa” e afirma que evita manter proximidade afetiva de todas as 

pessoas, inclusive familiares, temendo que isso leve a um possível abuso de sua 

disponibilidade para ajudá-las. Desse modo, ela revela seus receios e sua pouca capacidade 

para manter relacionamentos profundos, dada a sua desconfiança do outro e seu temor de 



100 
 

dependência de outrem para com ela, situação em que arriscaria perder-se de si mesma dada a 

sua dificuldade de estabelecer limites. Face a tal temor, essa sua dificuldade é combatida 

reativamente por uma aparente imposição excessiva de limites ( é “brava demais” e 

“teimosa”), que, contudo, não se sustenta. 

Em contrapartida, pontua que William sempre foi “brincalhão” e comunicativo. Essas 

características pessoais dos pais tiveram e mantêm influências no relacionamento deles com 

André, conforme o pai foi se tornando mais próximo do filho do que a mãe o era. Assim, a 

mãe afirma que sempre conversou em tonalidade normal com a criança e através de poucas 

palavras, enquanto o pai utilizava-se de linguagem infantilizada e de brincadeiras, bem como 

de exemplos visuais e do incentivo ao filho aprender novas palavras para descrever as 

situações. Portanto, o pai parecia mais capaz de efetuar as regressões necessárias para 

comunicar-se com o filho, enquanto a mãe resistia a isso. 

Diante dessa dinâmica familiar, a perda do pai impacta profundamente a vida da 

criança, que perdeu aquela pessoa que mais o compreendia, que conhecia seu mundo e 

dialogava com ele na área da transicionalidade, mostrando a chance de apropriação criativa do 

mundo, ao passo que a mãe permanecia fechada em um mundo adulto, instigando a criança à 

mesma atitude de submissão a ele. Infelizmente, a perda do pai foi acompanhada de outras, 

dado o isolamento da mãe. Com isso, a ausência do contato com a família paterna também se 

impôs, comprometendo as chances de alívio da dor do luto pela criança. 

 A perda do companheirode brincadeiras (o pai) é ainda agravada pelo pouco 

comprometimento da mãe quanto ao brinquedo da criança. Assim, Gislaine afirma que André, 

atualmente, não tem muito tempo para brincar. Comenta que a criança demonstra interesses 

por algumas atividades fora de casa como o judô, a natação, andar de bicicleta pelo 

condomínio, contudo não facilita essa exposição do filho a essas situações em que ele possa 

brincar e exercer de forma mais espontânea seu potencial criativo. Ao contrário, ela o 

estimula a ficar dentro de casa jogando videogame.  

Quanto ao desenvolvimento da sexualidade do filho, a negação da mãe a esse respeito, 

mesmo frente a evidências flagrantes, revela a intensidade dos mecanismos de repressão, que 

não lhe permitem usufruir das pulsões nem ajudar o filho nessa direção. Assim, a repressão 

materna aparenta comprometer a passagem para o exercer de uma genitalidade plena da 

criança e, por conseguinte, a busca por novas catexias libidinais fora da relação mãe-filho. 

Com isso, a orientação da criança sobre a sexualidade tem sido exercida, pela mãe, mas 
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através de um prisma religioso pautado em noções de pecado e punições ou na evitação do 

assunto. Com isso, André se vê obrigado a buscar informações por si mesmo, o que parece 

estar conduzindo ao reforço da desconfiança na mãe, que se mostra cheia de segredos. 

Com relação ao sono da criança, a mãe o descreve como agitado, movimentando-se e 

revirando-se muito e, por vezes, chutando a mãe na cama. Há pesadelos frequentes com 

temáticas relativas à perseguição de monstros e ao pai. Se anteriormente essas manifestações 

de ansiedade recebiam continência do pai, que era buscado pela criança que voltava a dormir 

segurando sua orelha, atualmente, ela não dispõe de um objeto assegurador e confortador para 

tanto. Daí a decisão da mãe de levar o filho para dormir consigo, mas sem sucesso.  

Essa dinâmica parece vislumbrar, ao menos no início, as razões inconscientes 

subjacentes às principais dificuldades de comportamento de André. Segundo o relato da mãe, 

a desobediência e os comportamentos agressivos ocorrem como resposta aos momentos em 

que é requerido pelos adultos que ele realize atividades escolares. As professoras de todas as 

escolas por onde passou comentam, contudo, que André, quando mostra-se motivado a 

realizá-las, apresenta produções de qualidade acima das de seus coleguinhas de sala, 

surpreendendo pela originalidade e rapidez com que executa corretamente o processo de fazê-

las.  

Cabe ressaltar que a mãe repete durante a entrevista que “ele [André] quer saber tudo 

muito rápido, mas detesta ter que sentar pra aprender”. Comprometida a área das 

experiências transicionais, a criança permaneceria dividida entre o retraimento e a onipotência 

expressa pelo desejo mágico de resolução deste impasse e na pseudoadaptação. Com isso, os 

processos secundários simbólicos, cuja implantação envolvea satisfação não-imediata das 

pulsões, não se desenvolve como uma continuidade natural dos processos primários. Por sua 

vez, essas dificuldades de simbolização sustentam a ocorrência dos comportamentos 

opositores de André pelas frustrações escolares que ela acarreta, formando um círculo vicioso 

difícil de ser rompido. 

Em síntese, o pai falecido, além de garantir recursos materiais ao lar e fornecer 

orientações práticas à mãe sobre os cuidados básicos do filho, também era representante, na 

família, da espontaneidade, da criatividade e o principal fornecedor do holding. A morte 

repentina dele e do que ele proporcionava ao filho, com toda a organização das experiências 

emocionais que ele proporcionava, prejudicou a configuração das experiências e do espaço 

transicional, ocasionando uma quebra do sentimento de continuidade da existência da criança, 
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bem como uma exposição invasiva às novas demandas objetivas da realidade, uma vez que 

seu principal “intérprete” abruptamente deixou de existir. O distanciamento dos familiares 

paternos e o isolamento da mãe parecem ampliar o impacto dessa perda. Os primeiros não 

apresentam, mesmo sob os frequentes pedidos da criança, a constância de uma presença física 

e afetiva, outrora importante na rotina da família como um dos elementos característicos do 

ambiente, organizado pelo pai. A segunda, por conta da ambivalência quanto ao 

estabelecimento de vínculos de dependência expressa no cuidado ao filho, onde ocorre uma 

confusão entre expressão do afeto e permissividade/perda de autoridade. Devido a essa 

ambivalência e às intensas repressões pulsionais que ela apresenta, a mãe potencializa a 

inibição do lado infantil da criança e não consegue suprir a lacuna deixada pelo 

desaparecimento do pai, ao não estabelecer uma forma de comunicação compatível com a que 

André necessita e ao implantar uma rotina pouco flexível, incapaz de prover recursos para 

suprir suas necessidades afetivas. 

A entrevista sugere que a perda da figura paterna (e as outras decorrentes dela) 

interrompeu as experiências transicionais que a criança vinha realizando. Com isso, o 

processo de uma apropriação criativa do mundo se fragilizou, deixando um espaço em branco, 

um vazio entre a realidade interna e a externa. O mundo perdeu, então, um pouco de seu 

sentido e da sua cor e, com o faz-de-conta se estreitando, o relacionamento com ele só pode 

ser estabelecido na base da submissão. Desse modo, as bases para a simbolização não se 

estabelecem de maneira segura e, para preservar o verdadeiro Self, André repudia as 

exigências externas que para ele não fazem sentido. Seus sintomas exprimem, assim, sua luta 

contra uma existência fútil e contra o falso Self.  

A partir de todas essas considerações, é importante destacar que os sintomas de André 

apresentam especificidades também positivas, uma vez que tratam de uma forma de 

comunicação de um conflito interno, buscando sua visibilidade e seu cuidado, podendo, 

assim, serem clinicamente interpretados como “atos de esperança”.  

 

4.1.3. CAT-A 

A sessão de aplicação do CAT-A, previamente agendada por telefone, foi realizada no 

apartamento dos participantes da pesquisa, em uma quarta feira, às 19:30, e teve duração total 

de 33 minutos e 54 segundos. Nessa sessão, o pesquisador e a criança ficaram em uma mesa 
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grande na sala, enquanto a mãe foi para o seu quarto, pedindo, antes de sair, que fosse avisada 

quando o procedimento terminasse. Optou-se, especificamente nesse caso, devido ao relato da 

mãe sobre André não gostar de atividades de desenho e pintura, por aplicar-se o CAT-A antes 

do HTP, de forma que a primeira atividade, exclusivamente com a criança, auxiliasse no 

estabelecimento e manutenção positiva do vínculo de trabalho. 

Logo que o pesquisador chega ao apartamento, é recebido por ambos de forma 

educada e formal, com apertos de mão e a indicação para que fique à vontade para sentar-se à 

mesa, onde havia sido realizada a sessão na semana anterior. Logo que se senta a mãe 

pergunta se o pesquisador não aceita comer alguns salgados, que ela havia comprado. O 

pesquisador agradece a oferta, mas não aceita. A mãe responde “Ah, você jura? O André 

estava te esperando pra poder jantar!”. Novamente, agradece e recusa os salgados. A mãe 

então pede um tempo para o filho comê-los, servindo-os ao filho, no sofá, junto com um copo 

de suco.  

Sem questionar a vontade do pesquisador, ela coloca dois copos de suco sobre a mesa 

e senta-se em outra cadeira, dando início a alguns relatos sobre as ligações telefônicas que a 

diretora e a professora da escola fizeram, desde sua última ida ao apartamento, para notificar 

queixas sobre o comportamento de André. Uma situação um pouco mais grave de 

desobediência na escola foi relatada no caderno de recados (entre a mãe e a professora) da 

criança, mas André escondeu-o e mentiu para cada uma delas, individualmente, que o caderno 

estava com a outra e que seria entregue posteriormente, de forma a esconder a notificação da 

queixa ocorrida. Perguntada sobre sua reação, a mãe afirma que ficou muito brava com o filho 

e que, ratificou sua permissão da escola tomar as providências que considerar necessárias para 

que o filho cumpra as tarefas requisitadas. Nesse momento, André avisa que terminou de 

comer e a mãe se retira para seu quarto, a fim de propiciar privacidade para a realização do 

procedimento. 

A criança está de banho tomado, veste roupas de cor clara, utiliza um pequeno relógio 

de pulso e tênis de aparência muito nova. Sorridente, mostra-se atenta às instruções de 

aplicação do teste e verbaliza tê-las compreendido. Sentam-se em cadeiras diagonalmente 

dispostas, a uma distância em que é possível que o pesquisador entregue os cartões 

diretamente em sua mão, sem maiores esforços. Nos primeiros cartões apresentados, André 

apresenta uma tendência descritiva, e não interpretativa, do conteúdo dos mesmos. Isso requer 

do pesquisador, nos primeiros minutos, a realização de algumas perguntas sugeridas pelo 
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Manual de aplicação do instrumento, a fim de incentivar maior riqueza de associações. 

Durante a construção de suas narrativas, a criança faz alguns comentários diretos sobre sua 

rotina e em um determinado momento, ao perceber uma discussão de vizinhos em voz alta do 

lado de fora de seu apartamento, realiza um comentário a respeito de que as brigas são 

comuns naquele lugar. Levanta-se algumas vezes durante as aplicações dos três últimos 

cartões e mantêm-se de pé por alguns minutos. Não apresenta nenhum sinal de fadiga ao 

longo do processo e terminada a aplicação, o pesquisador desliga o gravador. Antes de 

chamar sua mãe, André conversa durante cerca de 5 minutos com o pesquisador sobre jogos 

de videogame que gosta, em especial o do Batman.  

A mãe retorna a sala e pede que André vá arrumar algumas roupas que havia deixado 

no chão do quarto. Retorna a dar mais detalhes sobre a última queixa da escola sobre o filho, a 

respeito do ocultamento do caderno de recados. Solicita ver os cartões do CAT-A, que 

estavam empilhados, de cabeça para baixo, sobre a mesa onde havia acontecido a aplicação 

do instrumento. Após examinar com o olhar, de forma rápida, porém atenciosa, os dez 

cartões, diz ao pesquisador “acho que entendi o que cada cartão ali quer dizer”. O 

pesquisador responde que o instrumento serve “para conhecer melhor o André e entender 

melhor os comportamentos dele”. A mãe agradece e diz que o filho está necessitando de 

atendimento psicológico, pois as poucas sessões que o plano de saúde familiar autorizou para 

ambos foram muito boas para ela corrigir algumas práticas educativas desaconselháveis que 

ela utilizava anteriormente (“bater com a varinha”). A criança volta à sala, afirmando que 

tinha organizado o quarto e o pesquisador aproveita para, despedindo-se de ambos com 

apertos de mão, agendar a próxima sessão. 

Análise: 

 Nessa sessão, desde o primeiro contato, pode-se perceber a expectativa da família em 

receber o pesquisador em sua casa, seja pela verbalização de que o filho o estava esperando 

para jantarem juntos, bem como por estar visivelmente arrumado para receber visitas, seja 

pela pressa da mãe em relatar apressadamente a última queixa grave que recebeu da escola. A 

mãe parece ratificar um certo posicionamento de “terceirizar” o cuidado do filho para outros 

profissionais, na medida em que reafirma sua permissão à escola para tomar as medidas que 

eles considerarem necessárias e também requisitar o seu atendimento psicoterápico. Dessa 

forma, ela demonstra mais uma vez sua dificuldade de exercer um enquadre e holding 
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compatíveis com as necessidades do filho e o quanto essas limitações são angustiantes para 

ela. 

 As duas situações de posturas invasivas que a mãe exerceu com relação ao 

pesquisador durante esse encontro possivelmente também se reproduzem no seu contato 

diário com o filho. A primeira delas referiu-se a ignorar a opção pessoal do pesquisador de 

negar a comida oferecida, demonstrando dificuldade de adequar-se às reais demandas do 

outro.  A segunda, a de requisitar examinar os cartões do CAT-A, afirmando que compreende 

o “significado oculto” do seu instrumento de trabalho, indicando uma tentativa de 

transposição dos limites individuais e a violação do espaço mental privado do próximo. 

 A atitude de André, após a aplicação do CAT-A, ter demorado para chamar sua mãe 

de volta à sala, de forma a continuar a contar sobre os jogos e outros conteúdos de ficcção, 

revela uma tentativa de prolongar o processo de expressão livre da criatividade, gradualmente 

construído ao longo das estórias do CAT-A, bem como o desfrute da presença de um 

interlocutor que acolha essas manifestações. 

Estórias 

[Vamos começar então?] Aham... [Ó, eu vou mostrar para você algumas figuras nesses 

cartões e eu quero que você olhe pra elas e me conte uma estorinha sobre o que tá 

acontecendo em cada um deles, tá?] Tá bom... [Pode inventar o que você quiser...] (André dá 

risada e acena positivamente com a cabeça) [E eu vou anotar aqui nessas folhas tudo o que 

você me falar, tá?] Tá... [Vamos começar?] Vamo! [Então vamo lá...] 

Cartão 1 

Tempo de Latência: 8 segundos. 

Tempo Total: 2 minutos e 50 segundos. 

Título: Os três pintinhos famintos. 

Pintinhos... tá comendo... e a galinha tá olhando. Um dos pintinhos, dois dos 

pintinhos tá com colher. Os três tá com bandeja no pescoço... e três pratinhos, três cadeiras... 

e uma mesa só... Uma tigela grande com a comida dos pintinhos... E a galinha (silêncio) a 

galinha ta olhando eles... um tá com a mão levantada e o outro tá sem bandeja. Dois 

pintinhos tá com bandeja e um tá sem. Os dois tá com cara de feliz e um tá com cara de 
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triste... (mostra o cartão para o examinador “esses dois tá feliz e esse tá triste”, apontando 

com o dedo) (silêncio por 5 segundos olhando fixamente o cartão) [Aham... Agora me conta o 

que você acha que ta acontecendo nessa hora... Pode ser do jeito que você quiser...] (silêncio 

por 5 segundos) Os pintinhos estavam com fome pedindo comida e... (hesitação)... é... e eles 

correram pro banquinho, sentou, pegaram as colheres e tavam esperando colocar pra cada 

um um pratinho... (silêncio)... [E o que você acha que aconteceu depois?] Aí eles comeram e 

ficaram cheios de comida! (dá risadas). [E como que termina essa estória?] Termina com eles 

dormindo! A mãe, a galinha, né, conta uma historinha e eles dormem... (olha para o 

examinador e diz “Pra mim, eu durmo direto!”) [E o que você acha que esses pintinhos estão 

pensando?] (fala pausadamente) Eles devem tar pensando em comeeer, brincaaar (retorna à 

velocidade normal de falar) e depois ir para a casinha e dormir... [Essa estória que você me 

contou, como que você acha que ela pode chamar? Dá um nome pra essa estória pra mim...] 

É... os três pintinhos famintos... 

Análise: 

 É possível perceber, nos primeiros momentos da estória, uma tendência descritiva, e 

não interpretativa, dos estímulos apresentados no cartão, que pode representar uma hesitação 

frente à livre possibilidade de expressar-se tal como desejar. Essa resistência ao brincar, 

contudo, conforme a estória se desenrola (e também a sessão), vai gradualmente se 

desfazendo, sinalizando uma boa capacidade adaptativa e também a aceitação do enquadre 

proposto na intervenção do pesquisador para incentivar sua livre-associação “Pode ser do 

jeito que você quiser...”.  

A estória produzida para o primeiro cartão, vista a partir da investigação dos 

conteúdos manifestos e latentes presentes, conforme descritos por Boekholt (2000) e Chabert 

(1983, citada por Boekholt, 2000), tende a apresentar temáticas relacionadas à figura materna, 

no âmbito da oralidade e da gratificação versus frustração, em torno da qual pode se 

manifestar a rivalidade fraterna. Nesse sentido, a estória de André mostra que os pintinhos 

estão com fome e ativamente requisitando o alimento que está a sua vista na “tigela grande”, 

mas que já possuem certo controle sobre a capacidade de prorrogar a satisfação de suas 

necessidades básicas, visto que demonstram capacidade para esperar pela mãe, principal 

detentora da capacidade de gratificação. Pode-se inferir uma ambivalência na percepção sobre 

a qualidade deste momento de nutrição, visto que dois pintinhos estão felizes e têm uma 

“bandeja”, enquanto que outro está triste e sem um recipiente para receber o alimento da mãe.  
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No desfecho da estória, a mãe oferece o holding requisitado através da alimentação e 

da historinha para os pintinhos conseguirem dormir, o que é um sinal positivo frente a essa 

ambivalência acima citada. O comentário realizado “Pra mim, eu durmo direto!” pode 

sinalizar que André, após ter suas necessidades de nutrição concreta atendidas, não conta com 

a mãe para fazer o processo de transição dos estados de vigília e sono, de modo a ajudá-lo a 

configurar o tempo transicional. Assim, ele já começa a apresentar, ou expressar uma 

tendência para criar suas próprias maneiras de solucionar suas necessidades, de forma 

independente, sem o zelo materno para relaxar e dormir. 

Cartão 2 

Tempo de Latência: 16 segundos (dá uma risada aos 11 segundos). 

Tempo Total: 2 minutos e 33 segundos. 

Título: Os três ursos brincando de corda. 

 Os dois ursos tão brincando de puxar a corda, aí quem passar da linha do outro 

perde. O primeiro que puxou, ganha. O pequeno tá com cara de bravo e o outro tá com cara 

um pouquinho... (hesitação)... triste... (dá risada) e tem uma corda. De um lado tem um urso e 

do outro lado tem dois... daí o primeiro que puxasse ficava feliz e o outro que perdia ficava 

triste... (silêncio prolongado) [E me conta o que você acha que estava acontecendo aí nessa 

hora...] Eles dois (aponta para os ursos maiores) queriam brincar de puxar corda, só que o 

pequenininho estava muito bravo. Depois ele começou a ficar mais bravo ainda, mas eles 

continuaram puxando. A corda ia rasgando... Rasgando até cortar, aí cortou. Aí não tinha 

mais corda para brincar. Aí eles tiveram que brincar de pular corda. (dá risada). Eles 

tiveram que arrumar outra corda... (silêncio prolongado) [Mais alguma coisa?] Unnn (acena 

negativamente com a cabeça). [E essa estória, como que ela chama?] É... (hesitação) “Os três 

ursos brincando de corda”... 

Análise: 

 Nessa estória, podemos identificar o urso menor presenciando o conflito entre os dois 

ursos adultos, que insistem na brincadeira de puxar a corda que, mesmo tendo aparente caráter 

lúdico, culminaria na tristeza de um deles. As hesitações para descrever os sentimentos das 

personagens, bem como os silêncios prolongados e as risadas defensivas frente aos conteúdos 

latentes evocados, são indicativos da expressão da angústia suscitada pelo cartão. Junto a isso, 
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essa produção apresentou o maior tempo de latência dentre todos utilizados no instrumento, 

sinalizando a emergência da necessidade de elaboração dos conteúdos trazidos. Cabe lembrar 

que os dois principais medos da criança, relatados pela mãe, são o de ficar sozinho e o de 

presenciar conflitos ao seu redor. 

 A disputa termina com o rompimento da corda, evidenciando que o conflito estraga o 

brinquedo, no sentido winiccottiano, comprometendo a capacidade de simbolizar o ocorrido, 

optando por encerrar a narrativa. A corda, representante daquilo que permitia o vínculo dos 

três (“Os três ursos brincando de corda”) se rompe, abrindo margens para o questionamento 

da criança sobre que agora poderá propiciar a continuidade do relacionamento das três 

personagens. A mensagem dessa produção é que a agressividade da criança (“ficar bravo”) 

estraga a união de todos, prejudica o brincar e o vínculo que ele representa entre as realidades 

interna e externa. A dor por perceber que o ódio estraga o vínculo é negada e dissociada por 

ser insuportável (ver risadas da criança), provocando uma cisão na personalidade. 

Cartão 3 

Tempo de Latência: 6 segundos.  

Tempo Total: 2 minutos e 49 segundos. 

Título: Os novos animais brincando, comendo e caçando. 

 O leão tá sentado e quer que alguém faz um retrato dele. O ratinho lá ta ali do 

ladinho e o leão ta com o cachimbo e uma bengala. Ele tá sentado num banco e o ratinho tá 

olhando. O leão tá assim (dá risada), o leão tá com a mão no queixo. Uma cara (dá risada), 

eu não sei, eu acho que uma cara de bravo, assim e olhando pro lado... (silêncio). [E o que 

você acha que estava acontecendo nessa hora? Conta pra mim como foi...] O leão queria 

muito pegar o rato, só que o rato fugiu correndo pra toca dele. Aí o leão sentou, pensou... Aí 

pegou um cachimbo, colocou uma bengala no colo e ficou... O ratinho ficou lá de dentro só 

olhando, até que ele quis sair de novo. Aí ele saiu e o leão correu atrás dele de novo, só que 

ele foi pra outra toca. Ele não conseguiu pegar de novo o ratinho, daí ele sentou de novo e 

ficou olhando. Mas aí o ratinho quis passar pro outro lado. Daí o leão pegou... Pegou o 

ratinho e comeu. (Suspiro, seguido de silêncio prolongado) [E qual o nome dessa estória?] 

(silêncio prolongado) É... (hesitação, abaixa a cabeça) É... “Os novos animais brincando, 

comendo e caçando”... 
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Análise: 

 Nessa estória, a criança novamente expressa a brincadeira interrompida, mas dessa vez 

pela ação de uma figura superegoica, mais forte, que está “comendo e caçando” (leão) aquele 

que está “brincando” (ratinho), como o próprio título sugere. O ratinho correndo pode ser 

compreendido como a expressão criativa insistentemente lutando contra a coibição do meio 

(leão) para que ela não se expresse. O leão “quer que alguém faz” (exigência) um retrato 

(representante da imobilidade) seu, demonstrando seu desejo de estabelecer rigidez na forma 

como pretende ser enxergado pelos outros.  

Após três corridas, o leão captura o ratinho e o devora, demonstrando a 

insustentabilidade do brincar criativo, dificultando a expressão espontânea do Self. Após esse 

gesto, ocorre novamente uma mobilização afetiva de angústia na criança frente a essa 

temática latente, tendo visto os consequentes suspiro, hesitações, silêncios prolongados e 

evitação do contato visualcom o pesquisador. 

Cartão 4 

Tempo de Latência: 3 segundos.  

Tempo Total: 4 minutos e 2 segundos. 

Título: Os três cangurus ir visitar o tio e os primos. 

 Os cangurus... Um canguru andando de bicicleta e o outro tá com o filhote naquele 

negócio, né? E ela tá levando a cesta, com o chapéu na cabeça, segurando uma bolsa no 

ombro. O filhote tá segurando alguma coisa e a mãe tá segurando o leite e (abaixa o volume 

da voz) mais alguma coisa... (retorna ao volume normal) E o outro tá andando de bicicleta 

com duas rodas atrás e uma na frente. Parece que eles vai prum parque e o canguruzinho 

pequeno tá com a mãe e tá segurando uma coisa pequena... Só sei que não é uma bomba (dá 

risadas). Se fosse uma bomba explodia tudo! (dá risadas). Parece que é um ioiô, não sei... 

Parece que eles tá indo pra casa, né? Eeee (hesitação) parece que a mãe tá indo pra outro 

lugar... É que a mãe tá com uma bolsa e um chapéu na mão e ela tá com cara de brava. O 

canguruzinho tá com a cabeça pra fora segurando assim, segurando uma coisa redonda, e tá 

com uma carinha feliz ou triste, sei lá... Eles tão indo visitar alguém. Ou pode ser a tia, a 

madrinha, ou pode ser o tio (silêncio) e pode ser o padrinho, o primo... E eles estão feliz, né? 

Tão pensando que vão visitar alguém que ele não conhece, né? (Aponta para o canguru na 
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bicicleta) Esse tá com cara de triste. Mas o canguruzinho que tá segurando uma bola tá com 

cara de feliz porque vai visitar um amigo que ele tá pensando e a mãe canguru tá pensando 

que ela vai pra casa do tio deles e os dois tá pensando diferente. Um pensa diferente do outro 

e o outro da outra. [E como que termina essa estória?] (Acelera a velocidade da fala, 

demonstrando empolgação) Eles passa lá no tio deles, eles ficam feliz, dá um abraço e tudo. 

Aí eles vai lá, conversa assim sobre tudo, aí eles vai lá com o filho dele, conversa também. Aí 

depois eles acabam de conversar as coisas e depois eles vão pra casa e fim. (silêncio 

prolongado) [Como chama essa estória, André?] Hum... “Os três cangurus ir visitar o tio e os 

primos”... 

OBS: Nesse momento alguns vizinhos discutem em voz alta na rua próxima ao apartamento. 

André olha para o entrevistador e diz: “Repara não que aqui tem briga, tá!? [Respondo “Tá 

bom...” e entrego o próximo cartão]. 

Análise: 

 Levando em consideração que o conteúdo latente deste cartão remete à imagem 

materna, ao que se passa no ventre materno e aos conflitos de autonomização/independência 

dos menores, pode-se perceber um desencontro entre os interesses e necessidades das três 

personagens, conforme sugerido na frase “Um pensa diferente do outro e o outro da outra”.  

O holding materno se mostra duvidoso, visto que, embora a mãe se mostre capaz de 

nutrir concretamente a criança (“a mãe tá segurando o leite”), há insegurança quanto a sua 

capacidade de comunicação e compreensão dos filhotes sobre o que representa e qual a 

finalidade dos três estarem juntos em um momento de passeio. Há diferentes expectativas 

sobre o objetivo do passeio (ir para um “parque”, para “casa”, para “outro lugar”, visitar 

familiares ou visitar alguém desconhecido) e apenas a mãe sabe o real destino, a casa do tio. 

Os filhotes são assim submetidos à vontade dela. A falta de eco do meio às 

necessidades e desejos da criança a fazem duvidar da natureza dos mesmos, com o risco de 

tomar como seu o que é vontade do outro. É por isso que, no relato, o filhote ora está feliz, ora 

triste. Todavia, o desencontro frequente arrisca explodir o vínculo com o meio (conforme 

observamos no chiste “Só sei que não é uma bomba (dá risada) Se fosse uma bomba explodia 

tudo!”) e ameaça ambos com a angústia de fragmentação, da qual a criança se defende 

buscando o tempo todo manter-se em contato, mesmo quando o outro está distante (o ioiô), na 

esperança de trazê-lo de volta. 
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Cartão 5 

Tempo de Latência: 7 segundos.  

Tempo Total: 4 minutos e 13 segundos. 

Título: Os três ursos sonhando. 

 Aqui o ursinho tá com outro ursinho dormindo no berço, né? (dá risada) De tanto 

brincar, né? Aí chegou de noite, eles pararam e foram dormir. O pequeno tá no bercinho 

pequeno e os pais dele tão dormindo na cama. E aí ta chegando de noite, o abajur tá 

apagado, as janelas estão abertas e eles estão dormindo com o cobertor, né? [E o que você 

acha que estava acontecendo aí antes dessa hora?] Eles tinham almoçado, aí depois eles 

assistiram um pouquinho, né? (Olha para o examinador e diz em voz baixa: “Que eu e minha 

mãe faz também!”) e depois já deu a hora de dormir. Aí foram dormir. Um foi pro berço, os 

outros tavam na cama, né? Como o abajur tava aceso falaram “boa noite pra vocês”, aí 

apagaram a luz. Um tava com ursinho e o outro tava sem. [E o que você acha que eles 

estavam pensando nessa hora de ir dormir?] Eles tavam pensando que amanhã eles vão visitar 

alguém... (silêncio) O pai pensa que eles vão visitar o irmão e a mãe fala que vai visitar o 

primo dele, né, e o tio... O pequenininho tá pensando que vai visitar o irmãozinho dele. [E 

como que termina essa estória?] Com eles sonhando, né!? É por isso que eles sonham. Eles 

sempre sonham com lugares assim que tem um arco íris (acelera a velocidade da voz) onde 

eles sobem, assim, como se fosse um elevador, e de lá tem um baú cheio de ouro pra eles 

ficarem ricos e levarem todo o dinheiro para a casa. Só que daí nunca mais tem arco-íris de 

escorregar assim... Eles queriam comprar tudo, mas não conseguiam. Eles pegavam os 

dinheiro, eles podiam comprar tudo. Chocolates (dá risada), legumes também, frutas... 

(hesita) Eles tavam indo pra casa, né, o pote tinha sumido. Eles acharam que tinha roubado, 

eles foram procurar o pote e acharam uma pessoa com o pote que não queria devolver ele, 

mas eles pegaram o pote mesmo assim. Aí eles acordaram e saíram... (silêncio prolongado) 

[E como você acha que chama essa estória?] “Os três ursos sonhando” (Ao ver que o 

pesquisador escreveu muito em sua prancheta, diz: “Acabou com quase toda a folha!”) [“Pois 

é!”, de forma alegre]. 

Análise: 

 A produção realizada nesse cartão foi a maior, dentre as criadas até então, sendo este 

fato percebido até pela própria criança, ao fim da narrativa. Isso pode significar um crescente 
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envolvimento de André que, dentro do enquadre proposto na atividade, pode expressar-se de 

forma livre, exercitando seu potencial criativo, o que é um indicativo de um bom prognóstico 

terapêutico. 

 O atendimento às necessidades básicas de holding materno (os ursinhos haviam 

comido, brincado bastante, tiveram a atenção da mãe e carinho de ambos os pais antes de 

dormir) parece ser inicialmente garantido. Porém, ele é novamente prejudicado pelo 

desencontro entre os desejos e necessidades das três personagens. Diante disso e da incerteza 

do atendimento às suas necessidades, a criança se vê obrigada a buscar refúgio na fantasia 

onipotente expressa por meio de um sonho em que privações não existem. Face à 

precariedade da gratificação alucinatória que não se sustenta no tempo, a gratificação da 

necessidade, não sendo proporcionado pela mãe, é buscada de forma ilegítima, dada a 

sensação de que o ambiente lhe deve algo, uma experiência que lhe foi roubada (o arco-íris 

que “estraga”, a impossibilidade de gastar o ouro, o roubo do baú etc). 

Cartão 6 

Tempo de Latência: 5 segundos.  

Tempo Total:2 minutos e  54 segundos. 

Título: Os três ursos viajando... na maionese. 

 Os três ursos tão na toca deles, né, e já tá de dia... (silêncio) Aí um já tá acordado, 

levantou, aí tava vendo os gravetos, folha, assim... e começou a brincar. Aí os outros dois 

ursos, o pai e a mãe tava dormindo ainda e o ursinho tava brincando, brincando... aí saiu pra 

trás da toca e os pais achou que ele tinha sumido, que ele tinha sumido, né? (expressão facial 

de susto) Aí eles foram procurar eles... (silêncio) Aí depois, acharam ele atrás da toca 

brincando. Aí falaram: “filho, achei que você tinha sumido!”. Aí depois a mãe dele levou eles 

pra passear. Levou ele pra visitar o primo dele e pra um monte de lugar... (silêncio.) Aí 

depois já tava de noite e eles voltaram para a toca e dormiram... [E o que você acha que eles 

estão pensando aí nessa hora?] Ah, que amanhã eles também vão pra um monte de lugar (dá 

risada), ir prum parque, um monte, né? (hesitação) E também está pensando em viajar lááá 

pro Japão (silêncio prolongado) [E o que será que ele ia encontrar no Japão?] Uma panda... 

(silêncio) Encontrar um panda... (silêncio prolongado) [E como que eles estão se sentindo 

nessa foto?] Felizes... (silêncio) [Dá um nome pra mim nessa estória...] “Os três ursos 
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viajando (silêncio)... na maionese” (pergunta para o examinador: “Você está anotando?”) 

[Aham...]. 

Análise: 

 Nessa estória, aparecem representadas manifestações de insegurança frente à busca do 

filhote por novos objetos fora do ambiente familiar e de medo da perda dos pais, como 

consequência desse processo. Assim, André representa pelo avesso a sua angústia de perda do 

objeto, localizando-a nos pais, numa projeção de ações e sentimentos. Para ele, o processo de 

simbolização dos pais para o brinquedo é vivido como um perigo da perda dos pais reais, 

visto o não estabelecimento de uma continuidade segura entre o objeto primário e o 

secundário que, ao contrário, são vistos como mutualmente excludentes. Por isso ainda há a 

necessidade da mãe real ao seu lado em sua excursão para o mundo externo, o que se torna 

difícil em razão do retraimento dela. Mesmo assim, a autonomia é desejada, com a esperança 

de que, mesmo distante de sua origem, a mãe sempre poderá ser encontrada em um substituto 

simbólico (um panda). 

Lidar com a ausência concreta da mãe ainda é difícil, então a saída para que o processo 

de descoberta do mundo seja possível ao ursinho, é necessário, na estória, que a mãe real 

ainda esteja presente em seus passeios, levando-nos a crer que André nos fala sobre o 

primeiro momento de conquista da autonomia, onde a presença da mãe física ainda é 

necessária para que o mundo faça sentido à criança. Cabe ressaltar que, ao fim da estória, a 

criança solicita ao pesquisador que confirme verbalmente que ele estava acompanhando-a ao 

longo de todo o seu processo de criar a narrativa, indicando-nos um processo transferencial de 

sentimentos de dependência. 

Cartão 7 

Tempo de Latência: 6 segundos.  

Tempo Total: 3 minutos e 26 segundos. 

Título: O tigre caçando o macaco e o macaco saindo correndo. 

 Esse aqui é um tigre, ele tá na Amazônia, né? Tá tentando pegar o macaco... O 

macaco de tão rápido foi pegando de galho em galho. O tigre saiu correndo, correndo, 

correndo. E o macaco mais ainda, de cipó em cipó! (acelera a velocidade da fala). Aí 

vummm, aí pegou o outro e fuuuu, aí saiu assim vummm, aí chegou num galho e fez 



114 
 

“nénénénééé” (em tom de provocação e escárnio) (dá risada)... Aí depois, o tigre ficou mais 

bravo ainda e subiu na árvore, puuuf, e subiu, subiu, subiu... Aí o macaco saiu correndo do 

galho, puff, pulou do outro lado da árvore. Aí depois o tigre, maior ainda, saiu lááá do outro 

lado, do outro lado do lugar, né? Aí depois o macaco foi ver o que aconteceu! Daí o tigre 

pegou o macaco, matou ele, né? (acelera mais ainda a velocidade da fala) Aí o macaco ficou 

assustado e saiu correndo da árvore, aí subiu de árvore em árvore e foi pulando quando 

acabava o galho (retorna à velocidade normal)... Aí depois o macaco consegue fugir dele e 

pula de galho em galho e vummmm. [E como você acha que termina essa estória?] O tigre 

matando ele. O tigre foi no galho, saiu correndo mais rápido, pegou o macaco e matou... 

(silêncio) Porque o tigre é um felino, né, e os felinos comem carne... Os morceguinhos pegam 

sangue... [O que você acha que eles tão pensando ou sentindo aí nessa hora?] Que o macaco 

irritou o tigre, aí o macaco tava pensando que ele só fez uma brincadeirinha, daí começou de 

galho em galho o tigre tentando pegar ele... [Inventa um nome pra essa historinha pra mim...] 

“O tigre caçando o macaco e o macaco saindo correndo”. 

Análise: 

 Os conteúdos latentes desse cartão remetem ao receio da agressividade, privilegiando 

o registro da castração. Na estória de André, podemos acompanhar a acelerada perseguição 

(inclusive no ritmo da voz) de um elemento superegoico (tigre) para com o macaco, em 

resposta à sua provocação prévia. Pode-se interpretar essa produção como expressão de uma 

mãe superegoica que não absorve o gesto agressivo espontâneo da criança, significando-o 

como uma provocação grave, dando início a uma reação desproporcional de punição física. 

 A punição fatal ao gesto agressivo espontâneo (representante da tendência à 

motilidade e à testagem dos próprios limites) sugere um Self em perigo frente às pressões 

invasivas do meio, necessitando mobilizar defesas maníacas para lidar com a ansiedade 

evocada, como podemos perceber pela ressurreição do macaco e pelas explicações 

racionalizadas sobre os hábitos alimentares dos animais em meio à narrativa livre. Enfim, ele 

percebe que faz parte da natureza da mãe a sua intolerância à agressão criadora; pois essa a 

desorganiza e ela transforma-se em uma perseguidora, por vezes, violenta. 

Cartão 8 

Tempo de Latência: 5 segundos.  

Tempo Total: 3 minutos e 3 segundos. 
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Título: Os quatro macacos... é... conversando. 

 Aqui no sofá tem dois maca-gorilas conversando. Um vai tomar um chá, a outra tá 

segurando o prato com o chazinho dela e tá falando... Eeee a outra que tá na frente, no 

banco, tá falando com o macaquinho e tá apontando o dedo pra ele, né? Tá falando pra ele 

ser educado com as pessoas, com a visita, né!? E... (silêncio) e não fazer bagunça... (silêncio) 

[O que você acha que tava acontecendo antes dessa hora?] Eles tavam esperando a visita 

chegar, né!? Aí tocou a campanhia, din donnn... Aí eles abriram e a mulher disse “querem 

chá?” e eles disse “sim, queremos!”. Aí pra mulher ela deu um pratinho pra não derramar, 

porque ela sabe que ela derrama e pro outro sem o pratinho, porque sabe que ele não 

derrama. Aí a outra senta no sofá, chama o macaquinho e fala pra ele ser educado com a 

visita e não fazer bagunça (silêncio prolongado) [E como que termina essa estória?] Termina 

com eles já beberam o chá na conversa com a mulher, o macaquinho fica quieto e pede pra 

mãe “mãe, posso sair pra brincar com meu amigo?”. Aí a mãe deixa e eles continuam 

conversando, aí a conversa acabou e eles foram embora... (silêncio) [Como chama essa 

estória?] Os quatro macacos... (silêncio)... é... conversando. (levanta-se da cadeira para 

entregar gentilmente o cartão em mãos e pegar o próximo. Não volta a se sentar até o fim da 

aplicação do Cartão 9). 

Análise: 

 O oitavo cartão aborda conteúdos latentes referentes à culpabilidade associada à 

curiosidade e à transgressão na relação pais-filhos. Nessa estória, podemos perceber uma mãe 

que exerce um controle observador sobre aqueles ao seu redor, pois sabe identificar aqueles 

que têm maior domínio de seus atos, os que não vão derramar o chá, e aqueles que vão, 

necessitando de um “pratinho”. 

 Nota-se a exigência materna de que o filho comporte-se da maneira como ela define, 

sendo educado e não fazendo bagunça no convívio social. A estória termina com o 

macaquinho aceitando as ordens maternas e pedindo educadamente para sair, sugerindo um 

funcionamento falso Self. A possibilidade de brincar com o amigo aparece, então, como 

recompensa materna pelo seu bom comportamento e não como um espaço que deva 

naturalmente ser garantido, conduzindo à saúde e ao exercício dos relacionamentos grupais. 

 Pode-se ressaltar que o fato da criança se levantar pela primeira vez na sessão para 

entregar em mãos, de forma solícita, o cartão ao pesquisador visitante, mesmo estando 
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próximos, é uma tentativa de comunicar que sua própria mãe o requisitou que tratasse o 

pesquisador de forma polida. Se na estória anterior a provocação resultou na aniquilação, a 

tentativa reparadora agora é a de acatar a mãe numa conduta Falso Self para sobreviver e 

preservar o seu amor. 

Cartão 9 

Tempo de Latência: 6 segundos.  

Tempo Total: 3 minutos e 24 segundos. 

Título: Os três coelhos medrosos. 

 O coelho tá no bercinho olhando pra porta, né? E os pais tão dormindo, os pais dele 

(dá um tapa com as pontas dos dedos no cartão e, após isso, joga-o sobre a mesa). Aí o 

coelhinho tá lá olhando, né? Aí ele sai da cama pra ver o que tá acontecendo. Aí ele vê um 

urso lá perto da casa. Aí ele sai correndo e volta pra casa falando “_Pai, pai, pai, tem uns 

ursinhos, tem um urso ali! _Vamo esconder, né!? Aí eles vão pra outro lugar que é seguro, lá 

não tem urso, né? Lá eles fica seguro, né? Mas daí um urso, apareceu um urso, né? “Vai, vai, 

vai! Tem um outro urso aqui!”. Aí eles viajaram de novo, os pais do coelhinho, aí depois 

foram pra um lugar onde era seguro. Eles falaram, né? Mas só que daí ela viu um panda e 

achou que era um urso, né? “Pai, olha ali, tem um urso!” Mas aí o pai foi lá pra ver se era 

de verdade e “Calma, aquilo ali é um panda!” (dá risadas) (acelera a velocidade da fala). 

Daí eles ficaram ali tranqüilo, conversaram, depois eles viajaaaram. Lá onde eles ficaram 

tinha coisa pra pescar, né? Aí eles pegaram, aí o pai pegou um negócio bem grande, ele falou 

que era grande, aí foi lá e puff, puff, e pescou um tubarão! Aí ele, foi pescar um peixe 

parecido com uma arara também, mas esse ele sabia que podia morder, né? Que podia 

deixar machucado. Aí ele sai correndo, daí o pai parou, pensou que podia fritar ele, voltou e 

matou o peixe, tummm. Fritou ele pra comer! E depois eles ficaram cheinhos com o peixe 

parecido com uma arara e ficaram bem feliz. (Vira para examinador e diz: “o peixe parecido 

com a arara é branco e laranja, parece! Passou na TV um dia. Parece que se chama 

tucunaré, não sei...” E fimmm! [Dá um nome pra essa estória...] “Os três coelhos 

medrosos”... (volta a se sentar na cadeira). 
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Análise: 

 A despeito das tentativas da criança para alcançar uma adaptação Falso Self para poder 

proteger-se das ansiedades persecutórias relativas a uma mãe rigorosa e vingtiva, as angústias 

permanecem presentes, expressando-se, sobretudo, durante o sono da criança. Nesse sentido, 

a temática dessa estória aborda situações que a criança expressa como amedrontadoras e, 

frente a elas, recorre à figura paterna como provedora de proteção. Embora o título sugira que 

os três ursos são “medrosos”, a narrativa gira em torno de dois, o pai e o filho, superando seus 

medos, conforme exercem uma crescente elaboração simbólica para re-significar e reagir às 

ameaças reais e fantasiosas provenientes do meio.  

 Iniciam fugindo de um perigo real, onde o pai propõe que se escondam dos ursos; 

passam por uma situação em que o filhote imagina estar em perigo, mas o pai diferencia a 

ameaça real da fantasiosa e, por fim, terminam em uma situação em que o pai, apresentado de 

forma bem realística, confronta seu próprio medo, elabora a ameaça e a transforma em 

alimento, podendo ser digerida por todos. 

 A estória de André, levando em consideração que esse cartão remete à  problemáticas 

latentes de solidão e/ou de abandono, parece revelar a sua fantasia de cura como constituindo 

na busca de uma nova figura paterna que realize as funções de holding, handling e a 

apresentação de objetos de forma satisfatória e realística, auxiliando no seu  desenvolvimento 

dos processos de simbolização e na crescente excursão ao mundo exterior, orientando-o sobre 

o que buscar e o que evitar. 

Cartão 10 

Tempo de Latência: 6 segundos.  

Tempo Total: 3 minutos e 24 segundos. 

Título: O cachorrinho tomando banho. 

 O cachorrinho não quer tomar banho, o cachorrinho não quer tomar banho, né? Ele 

tá falando “Mãe, não quero tomar banho!”. Ele tá com cara, assim, de triste. Aí ela fala 

“Mas você tem que tomar banho, sim. Você tá fedido! Tem carrapato!” Aí ela levou o 

cachorrinho pra tomar banho. Chegando lá ele falou “Mãe, mãe, mãe, quero fazer xixi. Aí 

ele fez xixi. (levanta-se da cadeira novamente) Aí depois ela falou pra ele fechar o olho... Aí 

ele fechou, né? Aí ela pegou ele duma vez e colocou na banheira! Aí ele fez uma cara assim 
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(imita expressão facial de estar emburrado). Aí a mãe dele dando banho nele, o cachorrinho 

fica todo molhado e ela vai lá pegar a toalha (tosse seca). Mas aí ela (abaixa o volume da 

voz) não pegou não porque ela deixou (fala muito baixo). [Como que é que aconteceu? Não 

ouvi direito...] (dá risada) É que ela ia pegar, mas não pegou porque (engasga e começa a 

tossir) ela sabia... “péra aí”! (tosse). Ela sabia que ele sabia se enxugar. Ele começa a mexer 

assim... E depois chegou a hora de dormir, né? (silêncio) Ficou de noite e o cachorrinho 

“Mãe, queria assistir mais um pouco de TV, né?”. Aí ela falou “Não, é hora de dormir!” Ah, 

aí ele ficou com cara de bravo e ficou acordado até de dia... Aí ela falou “Filho, vamos 

agora!”. Aí ele “Ah, não eu to cansado!”. Aí ele dormiu e chegou de noite. Aí ela falou 

“Filho, nós vamos sair lá pra casa do seu irmão ver ele, né?” (acelera a velocidade da fala) 

Aí ela falou “ebaaaa!” e saiu correndo e tummm.[E o que eles tavam pensando nessa hora?] 

Ela tava pensando que ia acontecer isso mesmo! O filho ia ficar acordado a noite inteira e 

depois ia ter que dormir de dia.[E como que termina essa estória?] O filhote pensa que ele 

não vai nada pra casa do irmão dele depois de amanhã, né? Aí ele foge correndo e ela sai 

correndo atrás! É assim... (silêncio prolongado) [Inventa um nome pra essa estória...] “O 

cachorrinho tomando banho”... (volta a sentar-se na cadeira). 

Análise: 

 Nessa estória, podemos observar novamente a questão da defasagem na comunicação 

entre mãe e filho, que é pautada na oposição de interesses e no conflito, principalmente 

quando há a tentativa de imposição de regras pela mãe. Diante dessa oposição, a mãe ludibria 

a criança de modo a obrigá-la a seguir as suas ordens e, frente à frustração desta, não a 

consola, mas deixa-a realizar atividades que a criança já é capaz de realizar sozinha, sem 

acolher a regressão (sugere que vai pegar a toalha, mas não o faz, porque o filhote sabe fazê-

lo sozinho). 

 Os limites impostos pela mãe, apesar de rigorosos, não são consistentes (ela exige que 

ele vá para a cama cedo, mas permite que ele passe o dia dormindo). Essa inconsistência 

persiste ainda nas promessas que a mãe faz e não cumpre, transmitindo para a criança de que 

ela não é alguém confiável. 
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Quadro preferido e quadro preterido 

Tempo Total: 1 minuto e 16 segundos. 

Cartão que mais gostou: Sétimo (tigre e o macaco). 

Cartão que menos gostou: Primeiro (galinha e pintinhos ao redor da mesa). 

[Quer ver, André, agora eu vou mostrar todos os cartões pra você de uma vez... Qual 

desses daqui que você mais gostou?] Ahh, a que eu mais gostei é dessa! (fala empolgado e 

rapidamente aponta para o cartão do tigre e macaco). [E por que você gostou mais desse?] 

(dá risada) (hesita) Ah, não sei...(silêncio prolongado) Não sei...[E qual que você menos 

gostou?] (hesita) A que eu menos gostei? [É...] Foi dessa daqui (aponta para o número 1) 

[Desse daqui?] É... porque a galinha fica no meio, né? Mas tem que contar a estória é dos 

três pintinhos! [Quando ela tá no meio não tem como contar a história?] Não! (acelera a 

velocidade da voz) Imagina a estória com uma galinha! Que jeito? O Cirilo, lá no Carrossel, 

tava na sala de música e foi guardar a galinha, né, daí ele saiu lá “Desculpa, professora! 

Desculpa, professora! E saiu correndo pra rua... 

Análise: 

 A partir das escolhas da criança, sobretudo o cartão que mais gostou, é possível 

compreender que André mostra-se atraído pela temática da agressividade, contudo a 

impossibilidade de exprimir uma justificativa para a escolha do sétimo cartão demonstra 

dificuldade de elaboração da vivência desse tipo de conteúdo, uma vez que remete tanto aos 

fatores relacionados com o surgimento e a manutenção de seus problemas de conduta, bem 

como ao seu grande medo de presenciar situações de conflito e discussões ao seu redor. 

 Ao relatar sobre o cartão que menos gostou, o primeiro, justifica-se explicando que 

contar a estória dos três pintinhos é dificultado pela presença da mãe, sugerindo a existência 

de um controle superegoico materno que atravanca a expressão espontânea do Self dos filhos. 

Novamente, o contato com esses conteúdos latentes, engendra mecanismos de defesa com o 

propósito de evitação de contato com angústias que dizem respeito a questões orais de 

gratificação ou frustração.  
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Síntese do CAT-A: 

 A partir da análise geral de todas as estórias, é possível afirmar que a criança em suas 

produções apresenta repetições de alguns eixos temáticos. André demonstra ser uma criança 

que se preocupa com questões pertinentes à desconfiança quanto à capacidade de holding 

materno, expressando em vários de seus protagonistas ambivalência de sentimentos, bem 

como uma sensação de estarem suscetíveis à exposição a eventos externos desconhecidos e 

potencialmente perigosos.  

 O questionamento da qualidade desse suporte materno acontece, principalmente, 

frente a dois tipos de eventos: aqueles relacionados à ação ativa de uma figura superegoica e 

impositora de limites à expressão criativa ou aqueles em que há a presença de uma 

comunicação falha, que não transmite de forma ajustada à compreensão da criança aquilo que 

se pretende ensinar ou ocorrer com os personagens, deixando-os à mercê de suas fantasias 

sobre seu destino. Por consequência desse sentimento de que está sendo cerceado em seu 

potencial de expressão e/ou potencialmente em perigo, pode-se averiguar uma insegurança 

quanto à integridade do Self, uma vez que os personagens buscam instigar a figura adulta, às 

vezes de forma transgressora, a lhe dar visibilidade e oferecer suporte, compreensãoe proteção 

para seu desenvolvimento. Ela busca, assim, um ambiente indestrutível que garanta a 

sobrevivência sua e a do objeto e que ofereça, por meio de suas ações, limites que ajudem a 

estabelecer os contornos do Self. 

 Nesse sentido, André demonstra, através de seus personagens saindo da toca, viajando, 

indo brincar com o amigo etc, que, não encontrando esse amparo nas figuras adultas 

próximas, principalmente a materna, inicia um movimento de exploração do mundo. No 

entanto, expandir os limites de sua compreensão sobre a realidade externa demanda um 

exercício intenso no processo de simbolização, que é dificultado pelo fato do brinquedo e do 

brincar estarem comprometidos, dada a incapacidade do ambiente em regredir para 

compreender as suas necessidades e auxiliá-lo a estabelecer uma continuidade entre si e o 

mundo, entre o objeto primário e o secundário. 

Nesses momentos, lidar com as pressões externas do meio, que lhe cobra ações 

baseadas em regras que ainda não compreende totalmente e que não lhe fazem sentido, bem 

como com as demandas internas da necessidade de elaboração da agressividade para não 

sucumbir à aniquilação, promove sentimentos de desproteção, vulnerabilidade e angústia, 
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frente aos quais a criança reage através do uso de atuações e, principalmente, defesas 

maníacas.  

A diferenciação entre as ameaças reais e fantasiosas, assim como o seu manejo mais 

adaptado à realidade, parece ter sido mais desenvolvida quando a figura paterna exerceu a 

função de cuidador principal nas estórias, realizando as tarefas de holding, handling e 

apresentação de objetos, em detrimento da figura materna que predominantemente exerceu 

somente o holding de forma adequada em algumas narrativas, mas sempre priorizando o 

atendimento das necessidades concretas às emocionais. 

Nota-se abertura da criança à aceitação do enquadre expressivo proposto na atividade, 

bem como sua sensibilidade para captar comunicações externas de natureza emocional (como 

a situação em que percebe uma discussão acontecendo fora do apartamento, mesmo à 

distância). Essas características são sugestivas de um bom prognóstico, se bem coordenadas 

em um trabalho psicoterápico que vise auxiliá-lo a prosseguir no desenvolvimento da 

capacidade para brincar e fortalecer suas capacidades simbólicas, especialmente as 

reparatórias, diminuindo a sua necessidade de recorrer a mecanismos mais primitivos para 

lidar com suas angústias de aniquilação.  

 

4.1.4. House-Tree-Person 

A sessão do HTP, previamente agendada na sessão anterior, foi realizada no 

apartamento dos participantes da pesquisa em uma quarta feira, às 19:30. Nessa sessão, o 

pesquisador e a criança ficaram na mesma mesa grande na sala onde os outros instrumentos 

haviam sido aplicados. A duração total da aplicação foi de 30 minutos e 24 segundos 

(desenhos e inquérito). Logo que chega, o pesquisador é recebido na porta pela criança, 

seguida pela mãe, que vem logo atrás. Cumprimentam-se com apertos de mão e a mãe pede 

que o pesquisador fique à vontade para se sentar à mesa onde previamente haviam sido 

realizados os demais procedimentos da pesquisa.  

A mãe pede que ambos esperem para dar início ao procedimento, pois ela havia 

colocado no forno pães de queijo, que havia comprado para os dois, uma vez que ela “sabia 

que ele [pesquisador] ia gostar, porque ele é mineiro”. O pesquisador pergunta se ela 

percebeu isso pelo seu sotaque e ela confirma que sim e que ele também “tem jeito de 

mineiro”. Nesse momento, o pesquisador agradece a oferta, mas recusa. Mesmo assim, ela 
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coloca sobre a mesa três copos de suco e volta ao fogão, na cozinha, para checar os pães de 

queijo dizendo que “já estão quase prontos”. 

De lá, mantém contato visual com o pesquisador e relata sobre a visita, organizada por 

ela, do irmão mais velho de André, Júlio, que havia acontecido três dias antes da sessão do 

HTP. Segundo a mãe, ela tentou por duas semanas seguidas entrar em contato com o irmão, 

de forma insistente, até que ele conseguisse se organizar para realizar a visita. Conta que Júlio 

passou dois dias na em sua casa, levando ambos para passearem em praças, shoppings, 

lanchonetes e também para passear de carro, por caminhos aleatórios pelas ruas de Ribeirão 

Preto, com a justificativa de “sair um pouco é bom” (sic). A mãe conta, em tom emocionado, 

que “não via André feliz daquele jeito fazia muito tempo” e que o irmão foi muito atencioso 

com a criança, não se importando de ouvir repetidas vezes as mesmas histórias sobre os 

personagens de jogos que André gosta, bem como atendendo a todos os pedidos de 

brincadeiras incomuns para sua idade (pega-pega, esconde-esconde etc) que o irmão mais 

novo solicitava. A mãe relata que, horas depois que Júlio havia ido embora, ele enviou a ela 

uma mensagem no celular “pedindo desculpas por não conseguir expressar o quanto que ele 

gosta do irmão, mas que ele ama André de verdade”. Quando perguntada pelo pesquisador 

qual havia sido sua resposta à mensagem, ela conta que respondeu que a visita “valeu muito a 

pena, porque o André estava pulando de alegria”. André, enquanto dura esse relato, come os 

pães de queijo, sorrindo em alguns momentos. Ao terminar de comer, indaga ao pesquisador 

se “já pode começar” a aplicação.  

A mãe pede que ele espere porque “ainda não acabou de falar com o pesquisador”. O 

mesmo aproveita para tirar uma dúvida referente à entrevista inicial, que não havia sido 

esclarecida. Pergunta se a mãe atribui o fato dos sintomas de André terem se modificado pode 

estar relacionado com algum fator específico. Ela responde que a primeira mudança “talvez 

foi porque ele ficou sabendo o que tinha acontecido de verdade”. A segunda mudança foi 

porque ela, cansada de receber ligações telefônicas da diretora da escola do filho, um dia ao 

buscá-lo na escola, antes de ir para a casa, passou numa sub-sede do Conselho Tutelar e, 

mostrando as famílias dentro da sala de recepção, disse para o filho que se alguém mais 

reclamasse que ele estava agredindo outras crianças, funcionários do local iriam até a casa 

deles para “tirar a guarda” de André dela e “dar para outra família”. 

Nesse momento, Gislaine olha no relógio e afirma que está indo buscar, de carro, o 

avô materno de André na casa de um amigo conhecido, para levá-lo até sua casa. O 
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pesquisador estranha esse aviso e pergunta se ela vai deixar a criança apenas com ele ou se vai 

chegar algum vizinho durante a aplicação do teste para cuidar da criança. Ela responde que 

poderia “ficar tranquilo” porque ela já estaria voltando em vinte minutos e sai sem explicar a 

necessidade de sua ausência diretamente para André. Assim que ela fecha a porta, o 

pesquisador diz à criança que sua mãe logo retornará e que enquanto isso, os dois estariam 

fazendo uma atividade diferente da anterior, de contar estórias. André concorda e senta-se à 

mesa, de frente ao pesquisador. 

A criança está vestida de forma simples, com calça jeans azul, uma camiseta branca 

com poucos detalhes e um tênis preto, diferente do anterior. Parece ter tomado banho há 

pouco tempo, pois o cabelo ainda não está totalmente seco. Apresenta-se sorridente e curioso, 

observando dentro da mochila do pesquisador enquanto ele retira o material necessário para a 

sessão. Durante a aplicação do teste, compreende todas as instruções facilmente e mantem-se 

concentrado todo o tempo. Nas instruções para desenhar a pessoa, foi dito que o desenho não 

poderia ser de palito e André afirmou que não sabia desenhar de outra maneira e que sempre 

desenhou dessa forma. O pesquisador reitera, então, que ele “tem todo o tempo para fazer do 

melhor jeito que [André] conseguir”, dando ênfase nas palavras “melhor jeito que conseguir”. 

Todos os desenhos foram feitos rapidamente e em todos os três, a criança ia verbalizando, 

pausadamente, o trajeto que fazia ao desenhar, por exemplo: “parede, telhado, porta...”. No 

momento de entregar a folha com o desenho da Casa, num impulso repentino puxa-a de volta 

rapidamente para desenhar uma terceira janela menor, no meio das outras duas previamente 

feitas. Durante o inquérito a criança mostra maior variação emocional (ora dá risadas, ora 

ficando séria e coçando a cabeça, concentrada naquilo que vai responder).  

A aplicação termina e André começa a contar sobre seu jogo do Batman. Perguntado 

sobre o que ele gosta mais do jogo, ele diz que “o Batman é forte”. Conta aspectos do jogo e 

também do desenho animado do super-herói, bem como realiza imitações corporais do 

personagem lutando. Comenta também sobre monstros que encontra em um jogo chamado 

Minecraft que, não importa como o protagonista os ataque, não podem ser derrotados, pois 

morrem e renascem mais fortes. A mãe chega e, ao abrir a porta, interrompe uma das 

imitações de luta do filho contra esses monstros. Pede desculpas ao pesquisador pelo tempo 

que ficou fora e pergunta sobre a entrevista devolutiva que vai ser realizada com a família, 

alegando que o filho precisa de atendimento psicológico “o quanto antes”.  
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O pesquisador avisa que entrará em uma etapa de análise de todos os dados coletados 

e que em breve entrará em contato para agendar a sessão e despedem-se. Dois dias após a 

sessão, a mãe envia ao pesquisador mensagens via SMS relatando um novo episódio de 

problemas de comportamento da criança e perguntando quando ocorrerá a sessão devolutiva. 

Análise: 

A partir dessa sessão, é possível notar a continuação de tentativa da mãe de incluir o 

pesquisador como integrante do grupo relacional da família. Essa nova tentativa é 

caracterizada pela oferta de alimento, que, mesmo rejeitada pelo pesquisador, ainda é 

sobrepujada por Gislaine de forma incisiva, demonstrando suas dificuldades de aceitação dos 

limites impostos pelo outro. Além disso, o fato da mãe ter deixado o filho aos cuidados 

apenas do psicólogo indica uma terceirização dos cuidados de André a figuras que ela 

considera mais aptas para tal função, técnica e afetivamente, da mesma forma que também o 

fez com os profissionais da escola atual da criança. Indiretamente, esse deslocamento da 

obrigação do cuidar reflete seus sentimentos de insegurança e desamparo, bem como a 

sensação um estado de sobrecarga emocional para lidar com os sintomas do filho e os 

prejuízos sociais que eles acarretam. Transferencialmente, a mãe parece buscar colocar o 

pesquisador no lugar do marido, pai de seu filho. 

A situação relatada da visita ao Conselho Tutelar, como forma de educar a criança 

através da ameaça de uma nova separação familiar, é mais um exemplo claro dessa percepção 

de falta de recursos internos para lidar com as dificuldades do filho. Essa atitude impactou 

diretamente sobre a sintomatologia da criança, conforme iremos discutir mais adiante. 

Contudo, houve nota-se também um impacto positivo na criança resultante da visita de seu 

irmão, dias antes. Assim, mesmo que escasso, o contato com a família paterna tem 

implicações benéficas sobre a capacidade de André de manter viva a lembrança da 

experiência positiva com seu pai e de estimular o brincar criativo. 

Sobre a aplicação do HTP, convém ressaltar que, com excessão de um momento em 

que a criança arrancou repetinamente de volta a folha durante o desenho da Casa, as maiores e 

mais frequentes manifestações de espontaneidade da criança foram demonstradas durante o 

inquérito, indicando mobilização afetiva frente à tarefa de ter que elaborar e compartilhar os 

significados que atribuiu às produções gráficas. As conversas, após a aplicação do HTP, sobre 

as lutas com monstros que não morrem não importa o que se faça, indicam uma continuidade 
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dessa tentativa de domínio de angústias internas, relacionadas a conteúdos agressivos, 

evocadas previamente durante a tarefa. 

Avaliação das produções do HTP 

Casa - Tempo de produção: 46 segundos. 

 

Figura 1: Desenho da Casa feito por André. 

Inquérito 

Quantos andares têm essa casa? É... três... também tem um porão em cima da casa... 

Sabe aquele negócio que tem escada e você puxa? Ah, é um sótão. 

Então é três e mais um sótão? É três andares contando com o sótão. 

E do que é feita essa casa? Ela é feita de tijolo com cimento, né? E fez a pintura nela. 

Em cima é marrom, assim, o telhado. 
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No que você estava pensando quando desenhou essa casa? Eu tava pensando em 

colocar ela mais grande, assim, tipo um prédio com quatro, é, dez andares (risos) e um 

elevador nele. 

Você já visitou um prédio assim?  Já! Quando eu tava no primeiro ano, eu fiz isso daí. 

A professora pediu pra desenhar uma pessoa que goste de um personagem, assim, aí eu fiz 

um prédio assim. Sabe o Bumblebee do Transformers? Eu fiz ele voando assim... Ele vai 

passando dos prédios pra cima. 

E o que o Bumblebee estava fazendo nesse prédio? Ele ia salvar o mundo, né? O que 

que ele ia fazer? Salvar o mundo. 

Você gostaria que essa casa fosse sua? Eu gostaria, porque... (hesitação) porque lá ia 

ser legal, ia ter um quarto espaçoso e coisa pra guardar também. E também uma sala de 

jogos, igual aqui, né (risos), e também um lugar onde os animais podia ficar. A cachorra já 

morreu e tem só um gato que a gente pegou... 

Você gostava dessa cachorra? Gostava, mas ela avançava muito ni mim. Ela ia e 

rolava na parede, assim... 

E o gato? Ah, a gente achou embaixo de um portão, assim, e a gente pegou pra dar 

leite e comida. Ele não queria sair, queria ficar lá. 

Você trouxe ele pra cuidar? É, até a gente mudar. 

E se essa casa fosse sua e você pudesse fazer o que quisesse nela, qual quarto você iria 

escolher pra você? Ah, eu ia escolher o quarto do Max Steel.  

Como que é o quarto do Max Steel? Ah, ele tem a parede tudo pintada de pintura 

assim. O lençol, o guarda roupa. Tudo do Max Steel, menos o chão, né? 

Você gosta do Max Steel, então? Gosto, porque ele tem o azul e o verde. O azul tem o 

modo turbo que é forte, rápido, assim. 

Quem você queria que morasse nessa casa com você? Meu irmão. Meu outro irmão, 

porque eu tenho dois e meus primos. 
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Quando você olha pra essa casa, parece que ela tá longe ou perto de você? Perto. (olha 

para a porta) Quer um pouquinho de bolacha?Vou lá pegar. [Não quero não, obrigado!] Ah, 

então depois eu vou lá pegar. 

Quando você olha para essa casa, você lembra ou pensa alguma coisa? Eu lembro que 

eu tinha um quarto que era grande, assim, e espaçoso. Tinha uma TV, vídeo-game. Tinha um 

Playstation 2. [Isso lá na outra casa sua?] É, aí a TV começou a queimar, ficou tudo escura 

assim, aí mudou pro quarto da minha mãe. 

E essa casa é uma casa feliz? (Hesita) S-s-sim, é. [Por que você acha que ela é feliz?] 

Porque dava pra acordar mais cedo, ir pra escola mais cedo,assim. Daí dava pra minha 

minha mãe ganhar mais dinheiro, ela conseguia. Só que eu acho que abaixou... agora tá 700 

ou 750 o salário dela. 

A maioria das casas você acha que é desse jeito? É diferente. Cada uma tem o seu 

jeito, né? 

E como que você acha que são as outras? Eu acho que são prédios, tipo apartamento. 

Uma entrada sem telhado dos lados, sabe? [Sem telhado?] Sem telhado, aí cê sobe lá, aí tem 

um tanto de coisa. Não sei... 

E como que você acha que está o tempo nesse desenho? Tá normal... Tô brincando, tá 

frio! É, igual aqui. 

Essa casa faz você lembrar de alguma coisa? Minha gata, minha vó e da minha 

cachorra. 

Do que você acha que essa casa precisa? Precisa de...(hesitação longa) de um... pera 

aí... de... de uma TV nos quartos, porque a TV que tinha no meu quarto é daquelas 

normalzinha que não pega outros canais, sabe? 

E se tivesse essa TV no quarto o que você iria fazer? Ah, se tivesse um TV no quarto, 

eu ia colocar meu Playstation se consertasse, eu ia jogar, né? Se consertasse a TV também.   

  

Análise: 

Primeiramente, cabe ressaltar que André já apresenta o estabelecimento da relação 

entre o seu pensamento e a sua representação no papel, situando a criança na etapa de 
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desenvolvimento gráfico denominado realismo intelectual
7 

(Luquet, 1969), em concordância 

com o esperado para a faixa etária que se encontra.Tendo isso em vista, nota-se que o desenho 

total da casa ocupa apenas um vigésimo de todo espaço disponível para o desenho, 

fornecendo-nos indícios de insegurança, descontentamento e regressão. Em relação à 

localização do desenho, este se apresenta à esquerda, indicando retraimento, fixação no 

passado e impulsividade. O posicionamento junto à margem inferior do papel sugere 

necessidade de apoio. 

Em relação aos detalhes essenciais (paredes, telhado, porta, janela e chaminé), o 

desenho dispõe de todos, menos a chaminé, o que embora seja normal em crianças mais 

novas, também pode indicar ausência de calor dentro do lar, bem como as linhas simples do 

telhado assinalam constrição exercida pelo meio. As paredes bidimensionais finas podem 

indicar fracos limites do ego, assim como a presença de uma fechadura na porta estar 

relacionada com um posicionamento defensivo frente ao meio exterior que se impõe. O fato 

de requisitar de súbito a folha de volta, imediatamente após sinalizar que havia terminado o 

desenho para inserir uma terceira janela menor entre as outras duas grandes, pode referir-se a 

influências de questões edípicas e também à temáticas de ambivalência social, uma vez que as 

janelas constituem formas menos diretas e imediatas de interação com o ambiente. Em suma, 

há indícios de retraimento no desenho, apesar do desejo de conexão com o mundo exterior. 

O inquérito propiciou elucidar alguns sentidos afetivos atribuídos por André à sua 

produção gráfica, em especial aqueles relacionados com sua dinâmica familiar. André 

demonstra a busca por um lugar onde ele pode ter um quarto espaçoso (evidenciando uma 

busca por autonomia, visto que divide a cama com sua mãe), para guardar suas coisas 

(organizar simbolicamente seu mundo interno) e onde ele poderia cuidar dos animais 

(demonstrando seu interesse na visibilidade de sua vida instintiva).  

Cabe ressaltar que as figuras familiares que ele verbaliza que gostaria que morassem 

nessa casa são seus dois irmãos e seus primos (figuras masculinas), com os quais, como já 

vimos na entrevista inicial, ele demonstra maior expressão de um brincar criativo. Nesse 

                                                           
7 O realismo intelectual se caracteriza pela representação de todos os elementos reais do objeto, mesmo os 

invisíveis, dando a criança realce àqueles que atribui maior importância. Nesta fase, a criança além de configurar 

os elementos concretos, também já configura elementos que não possuem existência real e já apresenta vários 

pontos de vista num mesmo desenho, mas espera-se que as produções gráficas apresentem desproporcionalidade, 

transparência, descontinuidade, rebatimento e planificação (Souza, 2012). 
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momento da sessão, ele busca uma vinculação de caráter oral com o pesquisador, oferecendo-

lhe comida. Essa situação conduza posteriores associações verbais vinculadas a seu 

relacionamento com a figura materna, que teria demonstradoum decréscimo de suas 

potencialidades de oferecer gratificação à criança por causa da redução do salário. A criança 

aqui, em verdade, nos fala sobre o empobrecimento emocional de sua vida ocasionado pela 

morte do pai. Ela reconhece que os recursos emocionais da mãe escassearam e que o contato 

afetivo não pode ser bem recebido por outras figuras substitutas (a cachorra que ele gostava, 

mas avançava nele, o gato que não queria ficar na sua casa). Ademais, relata que o tempo está 

frio “igual aqui”, remetendo à busca pelo calor e holding previamente mencionados.  

Em síntese, a mensagem do desenho é a busca por figuras que amenizem suas 

dificuldades de simbolização de conflitos internos e que façam a mediação de sua abertura ao 

mundo exterior, ambas prejudicadas pelo empobrecimento das oportunidades para brincar e 

pela insustentabilidade das atuais situações gratificantes, que servem de suporte para a 

promoção da transicionalidade. 

Árvore - Tempo de produção: 39 segundos.   

 

Figura 2: Desenho da Árvore feito por André. 
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Inquérito 

 Que tipo de árvore é essa? (risos) Pitangueira! (risos) [Por que é uma pitangueira? 

(risos)] Ah, eu não sei (risos). Mas é que tem um cara lá no Programa do Ratinho, sabe? Ele 

fala “vai tomar na pitanga!”(risos) Passa coisa engraçada no Programa do Ratinho. Ontem 

passou um leão rindo, essas coisas. 

 E onde fica essa árvore? (hesitação) Ah... aqui perto... aqui no prédio. É, tem umas 

árvore aí. 

 Mais ou menos qual a idade dessa árvore? Hum, deixa eu ver... A idade?Deve ter uns 

trinta. 

 E essa árvore está viva? (hesitação) T-t-tá. 

 Quando você olha pra essa árvore o que você pensa? O que que eu penso? Que os 

homens maltrataram a natureza porque cortaram a árvore... pra fazer o papel... o bloquinho 

de papel... toda coisa de papel. 

 Essa árvore parece mais um homem ou uma mulher? Homem. Ai! (bate o braço na 

mesa ao levantá-lo rápido) 

 Essa árvore tá sozinha ou num grupo? Tá num grupo. 

 Quando você olha pra essa árvore, você tem a impressão que ela está mais em cima, 

mais embaixo ou na mesma altura que você? Lá em cima. As árvores é maior do que eu. 

 E como está o tempo nesse desenho? Normal. Tempo assim frio, só que... tem o sol e a 

lua. Uma sente calor e o outro frio. 

 Tem algum vento soprando? Tem, pra cá assim! (passa a mão sobre o desenho da 

direita para a esquerda). Eu acho que é porque lááá no sul onde sempre tem gelo, sabe, o 

vento sempre vem pra cá assim. 

 Essa árvore faz você lembrar de alguma coisa? Sim, das mudinhas que tinham lá em 

casa, lá na outra casa. Eu acho que era de feijão, não sei. 

 Você ajudava a cuidar dessas mudinhas? Não, não. É que uma vez a minha avó tava 

arrancando as mudinhas. Tava arrancando aqueles negocinho. (aumenta o volume da fala 

repentinamente) Parecia quiabo! 
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 E o que você achou dela estar arrancando as mudinhas? Não gostei não. 

 E essa árvore aqui, você acha que ela está saudável, bonita, forte assim? (risos) Tá!Tá! 

 Por que você acha que ela está forte? Porque, às vezes, tem gente que cuida das 

árvores... e outras neeem liga! (risos) 

 O que você acha que essa árvore mais precisa? Ah, de água... (silêncio), de cuidado. 

Que fosse alguém cuidar da árvore. É porque tem gente que usa a árvore pra fazer pneu de 

balanço, sabe? É ruim. Podia colocar aqueles de ferrinho. Aqui tem um parquinho! 

(referindo-se à área de lazer do condomínio onde vive). Eles colocaram escorregador, 

balanço, de ferro, separado da árvore. Lá também tem um macaco. Sabe aqueles que tem 

pelinho grande na orelha, assim, do lado? [Sei sim...]  

 Você acha que alguém já machucou essa árvore? Não, não...(silêncio) 

 

Análise: 

Novamente, a criança utiliza um tamanho reduzido do desenho em relação à página, 

demonstrando indícios de insegurança e inadequação para lidar com o ambiente, uma vez que 

esse desenho remete à experiência de equilíbrio do indivíduo e à visão de seus recursos de 

personalidade para obter satisfação no e do seu meio. Em relação à localização do desenho, 

este se apresenta mais centralizado que o anterior, indicando uma busca por elementos que 

possam auxiliá-lo no seu processo de desenvolvimento. O posicionamento junto à margem 

inferior do papel sugere necessidade de apoio, o que faz sentido com o fato de André ter 

desenhado a primeira árvore (da esquerda) e, logo após breve momento de reflexão, desenhar 

outra bem próxima, indicando o almejo de uma figura de alteridade que lhe faça companhia e 

promova uma sensação de proteção. 

 Quanto aos detalhes essenciais (tronco e pelo menos um galho), André desenha apenas 

o tronco, representante do sentimento básico de poder do indivíduo. O tronco da primeira 

árvore, com uma base larga, que se torna fina a uma distância relativamente curta acima da 

base, remete a um ambiente anterior com pouca estimulação calorosa. A segunda árvore é 

mais harmônica nesse sentido, indicando representar uma figura com maior estabilidade 

emocional. Os galhos, representantes dos recursos de obtenção de satisfação do indivíduo 
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estão ausentes, indicando dificuldades relativos a tal função. Contudo, a presença de outra 

árvore próxima, aparentemente, vem no sentido de minimizar esse déficit. 

 O inquérito mostra que a árvore que tem por volta dos 30 anos está sob pressão de um 

vento que vem no sentido da direita pra esquerda, demonstrando tensões afetivas relacionadas 

ao passado da criança, possivelmente em relação a algum familiar adulto. Afirma que o 

desenho o faz relembrar das mudinhas que foram arrancadas do solo pela sua avó, o que junto 

com as associações anteriores a respeito das árvores serem cortadas para fazer papel, sugerem 

experiências de quebra na continuidade de ser, de uma sensação de desenraizamento. Essas 

experiências parecem decorrer da desconfiança quanto a André poder ser cuidado de forma 

satisfatória, conforme pode ser visto na explicação de que a árvore precisa de água (cuidados 

físicos), de cuidado (holding) e de proteção contra pessoas que realizem atitudes invasivas 

(construir um brinquedo inadequado), possibilitando que a árvore volte a ter um macaco 

(expressão da vida instintual livre e sadia) habitando nela. 

Pessoa – Tempo de produção: 2 minutos e 10 segundos. 

 

Figura 3: Desenho da Pessoa feito por André. 
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Inquérito 

 Essa pessoa é homem ou mulher? É homem.  

 Por que você acha que é homem? (risos) Porque tem um cabelo diferente e uma roupa 

diferente. Porque o homem usa uma blusa. Às vezes, mulher também usa e elas usa saia e, às 

vezes, calça também. Os homens usam calça e blusa só. 

 E aí ele está usando calça e blusa? É. E a única diferença que não faz é que os homens 

e as mulher usa perfume. 

 Quantos anos ele tem? Anos? Hum, uns 26. 

 E quem é esse aqui? É meu irmão. (silêncio) Fazia um tempão que eu e minha mãe 

não via ele, ele não respondia as mensagem, essas coisas. 

 E em quem você estava pensando quando desenhou? Em quem eu tava pensando? No 

Júlio. [Júlio?]É, é meu irmão também. Eu tenho dois, o Pedro e o Júlio. 

 E o que ele estava fazendo aqui? Ele tava... (silêncio) Ele tava viajando. [Você sabe 

onde eles estava indo?] Não, porque ele sempre deve tá viajando, essas coisa. [Pra onde você 

acha que ele pode ter ido?] Pra onde ele pode ter ido? Ah, deve ser lá pra São Paulo, é... 

 E o que você acha que ele está pensando? Em me ver, né? É... 

 E como ele está se sentindo aí? Feliz, né?Ele só mexia com essas coisas de dinheiro, 

de gastar pra ajudar as pessoas... 

 E essa pessoa, você acha que ela está bem? Sim, porque... (silêncio prolongado) 

porque ela já formou, já fez faculdade, mas ainda não trabalhou, né? Tava trabalhando junto 

com ele, com meu dindo só, meu padrinho, mas saiu. E aí ele vem aqui e e a gente faz um 

monte de coisa (risos). 

 Você acha que a maioria das pessoas são felizes assim também? Não. E ele também 

me mostrou um vídeo de uma coruja que fala “hey, heeey!” e a mulher “O queee?” (risos). 

[Você gostou desse vídeo por quê?] Porque a coruja, ela grita assim. Ela gritou tanto que a 

mulher “O queee?”(risada alta) 
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 Você acha que iria gostar dessa pessoa se você visse ela? Sim. [Por quê?] Porque ela 

seria meu amigo e que também brincasse comigo e ela ia pedir pra ficar comigo e ela ia 

deixar. 

 Como que está o tempo desse desenho? Tá quente! (risos) Tá calor. 

 E o que você acha que essa pessoa mais precisa? (hesitação) De uma casa, de um 

bichinho e música, né, e treino de andar de skate. Meu irmão, ele tem um skate e ele me 

ensinou a andar, sabe? Cê anda assim, pega do lado do skate e ele começa a virar assim. 

[Você aprendeu a andar direitinho?] (risos) Sim. 

 Você acha que alguém já machucou essa pessoa? Não, não... Mas só que eu acho que 

sim, porque minha dinda, minha madrinha, ela não viu o pote de vespa sem querer e as 

vespas picou ela tudo. Ficou tudo vermelho! 

 Que tipo de roupa essa pessoa tá vestindo? Uma blusa de sair e uma calça de sair. Ela 

vai pra pizzaria. Sabia que eu como pizza só de calabresa e pepperoni? Mas eu sempre tiro o 

tomate! Eu não gosto do gosto dele, só do molho de tomate. 

 Mais alguma coisa sobre essa pessoa você quer me contar? Não... 

 

Análise:  

 Com relação às características do desenho da pessoa, nota-se, em acordo com os 

desenhos anteriores, a pequena proporção da produção gráfica em relação ao espaço 

disponível na folha, denotando novamente sentimentos de insegurança e descontentamento. A 

figura desenhada de forma parcialmente esquemática (palito) demonstra como a sustentação 

do corpo é vista como frágil e a expressão da afetividade ainda é pouco elaborada (tronco não 

muito delineado). O desenho empobrecido de detalhes também indica baixa auto-estima (sua 

imagem corporal é defasada) e dificuldades na autonomia. 

 O desenho apresenta destaque para a cabeça, sugerindo ênfase na fantasia como fonte 

de satisfação. Os olhos sem nenhuma tentativa de indicação da pupila e da íris representam 

evitação a estímulos visuais desagradáveis. A boca, representante das experiências de 

gratificação oral precoces, aparece desenhada torta e quase fora do limite do rosto, sugerindo 

a ambivalência de André quanto à sua confiança da qualidade das trocas afetivas com o meio. 
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Quanto aos membros, a ausência de mãos reflete relutância para estabelecer contatos 

mais íntimos e refinados na convivência psicossocial, o que vai ao encontro do fato do 

personagem desenhado remeter ao seu irmão, cujos encontros são dificilmente agendados e 

sua falta de constância é profundamente sentida pela criança. A posição aberta das pernas 

sugere um caminhar sinuoso, expressão da necessidade de segurança, de dependência e 

também de agressividade motora. A leve assimetria entre o tamanho dos membros superiores 

e também entre os inferiores denota inadequação física. 

O fato de André representar o irmão que viaja para longe, mas que está pensando em 

visitá-lo (“[Está pensando] em me ver, né?” “porque ela [pessoa] seria meu amigo e que 

brincasse comigo e ela ia pedir pra ficar comigo”), indica a dependência e necessidade de 

alguém que participe e que lhe favoreça em sua atividade de brincar, recuperando o espaço 

criativo queantes era sustentado pelo pai. Essa tentativa de resgatar com o irmão essas 

vivências fornece indícios positivos de que a criança apresenta preservada em sua realidade 

psíquica a experiência gratificante do contato com essa figura masculina ausente. 

Síntese HTP: 

Uma análise geral a partir dos dados obtidos no instrumento demonstra que os 

conteúdos produzidos convergem em algumastemáticas específicas. Os três desenhos 

apresentados denotam sentimentos de insegurança e de inadequação para lidar com o 

ambiente. Esses sentimentos de insegurança podem ser entendidos como oriundos da 

percepção de André de receber o holding materno de forma insuficiente, de forma a ter a 

sensação de que as suas necessidades básicas não são satisfeitas.  

Assim, ele busca a realização das suas necessidades no plano da fantasia, na medida 

em que não encontra no ambiente cuidado afetivo e continência para a agressividade (reação à 

sensação de perda das boas experiências) tão repreendida socialmente. André demonstra 

dificuldades de integrar a realidade interna e a externa por meio do símbolo, acarretando 

prejuízos na expressão de sua criatividade e, consequentemente, na sua capacidade de 

adaptação ao meio. Não confiando nos recursos disponíveis para encontrar no ambiente aquilo 

que necessita, manifesta a necessidade de outras figuras que possam oferecer-lhe apoio e 

potencialização de suas habilidades de elaboração e satisfação. 

Cabe ressaltar que o único desenho em que a criança afirmou estar calor foi o que o 

irmão aparece, sugerindo uma busca por afetividade em que Júlio surge como um substituto 
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do pai para brincar e poder exercer as tarefas de holding e handling empobrecidas após a sua 

morte. Nesse sentido, a criança evidencia estar passando por processo de luto que a mãe, 

devido a seu isolamento, não consegue facilitar e dar suporte. 

 

4.1.5. Síntese do Caso 1 

De maneira geral, a criança, ao longo das sessões, não demonstrou comportamentos 

inesperados nem inadequados para a sua faixa etária que pudessem comprometer a aplicação 

dos instrumentos utilizados. Os resultados obtidos mostraram consistência em relação à 

existência de sentimentos de insegurança frente a percepção do holding materno deficitário e 

às suas dificuldades para experienciar de forma plena um viver criativo, demonstrado pela 

sua busca por figuras (especialmente masculinas) que representem espontaneidade e 

segurança. 

A percepção destas necessidades não satisfeitas parece se relacionar com seus 

comportamentos agressivos em resposta ao processo de escolarização, na medida em que a 

criança se comporta de forma impulsiva nestas ocasiões, como se fizesse uso destes 

comportamentos para expressar sua angústia frente à representação da aprendizagem escolar 

não como uma extensão do brincar, mas sim como uma imposição do real. É importante 

destacar que a própria forma como a vida da criança é organizada acaba apresentando 

empecilhos que ela se desenvolva emocionalmente, uma vez que não dispõe de companhia 

nem opções diversificadas para brincar, dificultando o exercício do processo de simbolização 

e de um viver criativo. 

A entrevista de anamnese mostra que o pai de André representava uma figura de 

grande importância na sustentação do espaço potencial do filho tanto diretamente, através da 

natureza lúdica de sua maneira de agir no contato diário com a criança, quanto indiretamente, 

através do auxílio prático que prestava à mãe para facilitar sua condição de vivenciar o estado 

de preocupação materna primária, adaptando-se às necessidades do filho através de um 

movimento mais harmonioso com o ritmo dele. O estreitamento do espaço potencial 

previamente construído parece estar relacionado com o comprometimento da independência 

emocional da criança, na medida em que alguns elementos perdidos após a privação do pai 

funcionavam como sustentadores da criatividade e da espontaneidade da criança. 
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É possível perceber na prévia relação entre os membros da família que Willian 

também fornecia apoio ao desenvolvimento social de André, na medida que organizava os 

encontros com a família extensa, além de ocupar a posição de figura de autoridade que 

estipulava e organizava a logística dos passeios, com ou sem a presença da mãe, contribuindo 

para o desprendimento necessário da criança do núcleo familiar. Nesses quesitos, Willian 

agia de maneira eficiente, de forma a minimizar as dificuldades inerentes à aprendizagem 

neste período da primeira infância, construindo alicerces sólidos que auxiliavam no 

movimento do filho para alcançar sua autonomia. Nota-se a importância que a família 

extensa paterna representa para André, tendo em vista o conteúdo repetidamente expresso em 

suas produções no HTP e no CAT-A, o que sugere a busca pelo contato íntimo com seus 

meio-irmãos como uma tentativa de manter vivas internamente as lembranças das 

experiências gratificantes provenientes desse espaço relacional onde a criatividade e a 

afetividade se expressaram de forma mais delineada, bem como dar continuidade nas 

conquistas desenvolvimentais que nele desfrutara em seu relacionamento com o pai. 

Nesse sentido, os comportamentos antissociais de André apresentam relação com a 

impossibilidade de recuperação de sua prévia interação positiva com o pai e seus familiares, 

na medida em que a privação brusca de sua figura acarretou prejuízos à manutenção de um 

ambiente indestrutível, que sustentasse e auxiliasse a mãe a realizar o manejo adequado do 

filho. A impossibilidade da criança continuar exercendo sua sintomatologia agressiva 

heterodirigida foi determinada pela conduta da mãe através da ameaça de uma nova separação 

familiar, conforme a situação relatada sobre a visita ao Conselho Tutelar. Esse evento gerou 

novas angústias no filho, mobilizando um direcionamento dessa agressividade para seu 

próprio corpo, através das automutilações com tesouras e da intensificação do seu 

comportamento de roer unhas numa busca de conter sua ansiedade.  

Junto a isso, houve uma tentativa da criança de diminuir seus conflitos com os adultos 

responsáveis pela sua educação através do uso da mentira, uma forma mais branda de 

comportamento antissocial, só passível de punição exterior se descoberta. Essa tentativa da 

criança de adequar-se artificialmente às expectativas do ambiente para proteger-se das 

invasões ambientais e das demandas instintivas incontroláveis, remete a um funcionamento 

falso Self atuante, de forma a sufocar o gesto espontâneo. André demonstra congruentes sinais 

de inibição de seu potencial criativo, juntamente com toda uma sintomatologia de 

impulsividade se configurando para evitar a aprendizagem escolar. 
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Nota-se que André apresenta uma identificação em suas produções com as figuras 

filhotes e/ou menores, envolvidas num processo de exploração do mundo e da testagem dos 

próprios limites, por vezes de forma transgressiva, e também com personagens fictícios dos 

jogos que representem ideais de força, de justiça e de virilidade. A repetição frequente dessas 

características nos heróis de suas produções, bem como a empolgação que demonstrou nas 

conversas que desenvolveu com o pesquisador e nas imitações verbais e motoras desses 

outros personagens de ação, demonstra seu interesse por tais características de personalidade 

vanguardista, corajosa e indestrutível. Essas características insistentemente apresentadas a 

respeito desses heróis indicam desejo de identificação com modelos de interação e 

socialização, assim como figuras de apego (que combatem o desamparo), fortalecendo a 

canalização e o controle das emoções frente ao mundo.  

Supõe-se que o notório interesse pelas características de personagens com perfil 

explorador faz referência a um ideal de ego caracterizado por aspirações distantes ou 

inatingíveis, pois, embora esse interesse seja comum em crianças da idade de André, é 

perceptível que sua rotina estabelecida pela mãe não permite de forma alguma essa liberdade 

almejada e repetidamente expressa ao longo das sessões. Dessa forma, notam-se, em suas 

associações livres, indícios de frustração frente a esses ideais não contemplados plenamente 

na realidade objetiva. Os comportamentos antissociais, nessa perspectiva, seriam tentativas de 

obter uma reparação do ambiente, a fim de propiciar à criança maior proximidade dessa 

realidade idealizada, onde a criança poderia exercer a experimentação saudável, criativa e 

autônoma do mundo. Ademais, esses comportamentos também se configuram em um 

mecanismo de vazão das pulsões libidinais do id, em especial as destrutivas. Tendo em vista 

essas observações, podemos sugerir, assim, a expressão constante da presença de um conflito 

entre o ideal de ego, o id e a realidade objetiva da criança (a presença de uma figura materna 

rigorosa, aliada à privação do pai que facilitava e enriquecia seu ambiente potencial). 

É possível perceber, através da análise das produções da criança e do conteúdo da 

anamnese de André, o destaque a sofrimentos relacionados a perdas e afastamentos de entes 

queridos, assim como a recente imposição de adequar-se às expectativas da mãe, a ponto de 

modificar significativamente a expressão de seus sintomas, visando esquivar-se de uma nova 

situação de ruptura, sugerindo-nos a existência de angústias de perda do objeto. A frase 

relatada pela mãe “Por quê as pessoas esquecem de mim, mãe?” é um bom indicativo dessas 

preocupações latentes da criança, indicando insistentes tentativas deficitárias de elaboração de 

vivências de luto e separação.  
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Nota-se uma relação com o objeto do tipo anaclítica, caracterizada por uma relação de 

dependência, uma vez que André reconhece a diferenciação eu/não eu, mas não tem 

segurança suficiente de que possa viver sem o objeto de amor que lhe resta, no caso a mãe, 

sem que isso lhe acarrete maiores prejuízos à sua integridade egoica. Ademais, para lidar com 

a ansiedade proveniente da percepção de seus impulsos agressivos e também das suas 

dificuldades de expressão criativa, André faz uso de diversos mecanismos de defesa 

(formação reativa, evitação, clivagem dos objetos, principalmente relacionada aos afetos dos 

personagens descritos etc), indicando-nos grande variabilidade de processos defensivos com o 

intuito de protegê-lo de exercitar suas capacidades simbólicas mais elaboradas a fim de lidar 

com as perdas reais e imaginárias. A partir de todos os argumentos defendidos acima, 

baseados na interpretação globalística dos dados coletados e na relação transferencial 

estabelecida, assume-se que André se enquadra na pré-organização limítrofe ou borderline, 

vivenciando atualmente o estágio de desenvolvimento emocional de dependência relativa. 
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4.2. Apresentação do Caso 2 – Privação precoce da figura do pai devido a abandono do 

lar. 

Fábio tinha oito anos e onze meses de idade no momento do processo de avaliação. É 

filho de Olga, de 37 anos de idade e de Marcelo, de 30 anos. Tem um meio-irmão, Ricardo, de 

3 anos de idade, que mora na mesma residência, junto com a avó materna de 68 anos. Fábio 

perdeu o contato diário com o pai quando tinha 4 anos e 7 meses, caracterizando, assim, 

dentro dos critérios para essa pesquisa, um caso de privação precoce da figura do pai. O 

motivo da separação foi o abandono do lar em 2011, devido, segundo a mãe, às pressões e 

sabotagens que a avó paterna realizava contra o relacionamento do casal, inculcando em 

Marcelo a ideia de que Fábio era fruto de uma traição e que o relacionamento de ambos se 

sustentava apenas em interesses financeiros. 

Olga relata que, logo após o momento da privação paterna, Fábio passou a mostrar 

comportamento irritadiço e se recusava a dormir quando ela precisava se ausentar para 

trabalhar à noite, como sempre havia feito previamente (sem nenhum tipo de reação aversiva 

do filho). Costumava agredi-la fisicamente com arranhões, chutes e tapas, quando ela deitava 

em sua companhia para acalmá-lo ou quando o transportava de carro até a escola. Nos anos 

seguintes, passou a reagir da mesma forma fisicamente agressiva para rejeitar os pedidos 

maternos para a realização das tarefas de casa e também a realizar ofensas verbais às 

professoras de sua escola. Esses comportamentos antissociais diminuíram ao fim do ano de 

2014, mas voltaram a intensificar quando, por um pedido da mãe (que tornou-se imposição 

judicial), o pai foi intimado a manter quinzenalmente contato telefônico com o filho (no 

momento, com quase 7 anos de idade). 

A negligência e omissão de Marcelo e da família paterna nos anos seguintes ao 

abandono do lar foi total, o que acarretou a Olga uma intensa sobrecarga e desestabilização 

emocional, levando-a ao desenvolvimento de uma rara e incapacitante forma de adoecimento. 

Nesse ponto, decidiu entrar com processo judicial para obter algum tipo de restituição de 

Marcelo, expondo a família a um processo desgastante, que, segundo ela, Fábio acompanhou 

de forma triste e atenciosa, porque queria compreender os motivos do pai de abandoná-lo. 

Com relação ao Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ), as respostas da 

mãe indicam que o filho apresenta as Escalas “Comportamento Pró-social”, “Hiperatividade” 

e “Problemas de relacionamento com os colegas” tidas como “Normal” e as Escalas 

“Sintomas Emocionais” e “Problemas de Comportamento” classificadas como “Anormal”. 
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Com relação a essa última categoria, destaca-se que a mãe respondeu “É muito verdade” para 

os itens “Frequentemente tem acessos de birra e de raiva”, assim como respondeu “Não é 

verdade” para o item “Geralmente é obediente e faz normalmente o que os adultos lhe pedem” 

e “Mais ou menos verdadeiro” para o item “Frequentemente briga com outras crianças ou as 

amedronta”, totalizando, dessa forma, um escore 5, indicando, assim, a existência de 

problemas de conduta.  

Os resultados do Critério de Classificação Econômica Brasil (2008), conforme 

proposto pela ABEP, situam a família na Classe C1, representante de 20,7% da população 

brasileira. Os dados econômicos foram respondidos com base nos bens materiais da casa em 

que Fábio reside atualmente. Segundo a mãe, a família, na época da presença do pai, vivia em 

condições sócio-econômicas significativamente mais abastadas do que a conjuntura atual. 

 

4.2.1. Entrevista de Anamnese 

A entrevista inicial com a mãe foi realizada na escola de Fábio, na sala da 

coordenadora, que mediou o encontro no dia de uma reunião de pais, e teve duração de 1 hora 

e 50 minutos. Olga, a mãe, mostrou-se bem disposta ao diálogo no decorrer de toda a 

conversa, contudo frequentemente utilizava linguajar técnico do Direito, fazendo com que o 

pesquisador, hora ou outra, pedisse para ela repetir ou explicar seu raciocínio de forma mais 

trivial. 

O pesquisador, em uma conversa corriqueira com a diretora da escola em sua sala 

esperava pela mãe, que chegou com vinte minutos de antecedência do horário combinado. A 

diretora cordialmente cedeu o espaço para a coleta dos dados e se ausentou, permitindo, 

assim, o início da entrevista de anamnese. A mãe trajava uma calça jeans azul e uma blusa de 

cor clara, combinados de forma discreta e harmônica. Contudo, era visível por toda a extensão 

de seus braços, mãos, rosto e busto, feridas recém cicatrizadas, o que transmitiam uma 

sensação debilidade frente a alguma doença.  

Carregava consigo uma bolsa que, de forma acentuada, colocou na cadeira ao seu lado, 

antes do pesquisador iniciar. Esse retomou uma breve explicação sobre os objetivos e os 

procedimentos da pesquisa, mas foi interrompido pela mãe, que de forma incisiva repetiu 

“Estou ciente.”, impedindo o pesquisador de terminar suas frases. Ela completa dizendo que, 

além da explicação do projeto na reunião de pais, fez questão de ler todo o primeiro TCLE. 
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Dessa forma, então, seguiu-se a revisão dos resultados do SDQ, a assinatura do segundo 

TCLE e o preenchimento do Critério de Classificação Econômica Brasil.  

 O gravador de áudio é ligado e a entrevista se inicia com Olga fornecendo os dados 

gerais sobre os moradores da casa. A mãe tem 37 anos, está cursando faculdade de Direito, 

pele branca, religião católica (com o complemento de alguns estudos espíritas) e realiza 

trabalhos diversos na madrugada (portaria, garçonete) em empresas privadas. Contudo, há 

alguns meses, está afastada do trabalho, para recuperar-se de uma grave e rara forma de 

anemia ferropriva. Fábio tem 8 anos e 11 meses, terceiro ano do ensino fundamental, pele 

branca e religião católica com influências espíritas, assim como sua mãe. Na casa, ainda 

reside a avó materna, Regina, de 68 anos, superior incompleto, divorciada e pensionista; e o 

meio-irmão de Fábio, de 3 anos, chamado Ricardo. A mãe prolonga uma explicação 

pormenorizada e repleta de exemplos corriqueiros sobre como o fato de serem filhos de pais 

diferentes não afeta o relacionamento entre as duas crianças. 

Na descrição da criança, Olga afirma que não sabe dados exatos sobre o filho, como a 

altura e o peso (chega a supor que ele tenha 23Kg), mas diz que ele é muito “franzino e 

pequenininho” (sic). Afirma que Fábio é muito frágil fisicamente, mas que apresenta 

inteligência e curiosidade acima do que é esperado para sua idade, destacando-se entre seus 

colegas de sala. Relata também que os problemas de comportamento da criança iniciaram-se 

logo após o pai ter abandonado a família no ano de 2011, dizendo que iria apenas visitar a avó 

materna em outra cidade, mas sem nunca retornar.  

A criança, que na época tinha 4 anos e 7 meses passou a mostrar comportamento 

irritadiço com a mãe e recusava-se a dormir, nos dias que ela não ia trabalhar ficando em casa 

nas madrugadas, chegando a agredir Olga fisicamente com chutes e tapas, quando a mesma se 

deitava com ele para acalmá-lo e quando essa o levava até o carro para transportá-lo até a 

escola, que havia iniciado naquele ano. Nos anos seguintes, passou a reagir da mesma forma 

para rejeitar os pedidos maternos para a realização das tarefas de casa. 

Esses comportamentos começaram a diminuir ao fim do ano de 2014, mas voltaram a 

intensificar quando, por imposição judicial, o pai foi intimado a, além de contribuir 

financeiramente com a criação de Fábio (como já fazia), a também manter quinzenalmente 

contato telefônico com o filho, então com 6-7 anos.  
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A essa altura, ocorreram episódios da criança realizar intimidações verbais à sua 

professora, quando requisitado a fazer silêncio ou prestar atenção à aula. No mesmo período, 

em uma situação em que um juiz de Ribeirão Preto havia intimado o pai a vir à cidade para 

uma audiência a fim de prestar esclarecimento sobre seu constante atraso no pagamento da 

pensão, seu advogado (sem consultar ou avisar Olga) levou Marcelo para visitar Fábio em sua 

escola.  

A mãe relata que a professora disse que a criança aparentou estar muito feliz em 

reencontrar Marcelo, mas logo que esse foi embora, começou dar gritos dentro da sala de 

aula, de forma a perturbar a harmonia do ambiente, mobilizando vários funcionários para 

realizar sua contenção e inviabilizando a continuação das atividades seguintes. A 

psicopedagoga da escola, então, entrou em contato com a mãe para conversar sobre o ocorrido 

e aconselhou à família a buscar atendimento psicoterapêutico para a criança (sugerindo a 

existência de algum conflito interno da criança em relação a Marcelo), o que foi realizado 

com relutância pela mãe, para evitar gastos financeiros.  

Nesse momento da entrevista, a mãe começa a utilizar de termos técnicos do Direito 

Penal para explicar a dissolução de união estável pela qual o casal passou e também fala de 

suas tentativas mal sucedidas de fazer o pai manter contato afetivo com a criança, depois que 

havia voltado para a casa da avó paterna em outra cidade. O juiz responsável pelo caso exigiu 

visitas mensais ao filho, mas Marcelo não cumpriu essa decisão, o que levou a uma 

convocação para comparecer na Defensoria Pública para prestar esclarecimentos, o que 

também não realizou. Após isso, o juiz manteve a decisão a respeito das visitas, mas estipulou 

uma freqüência menor. A mãe afirma que nunca maculou ou difamou a imagem de Marcelo 

para Fábio, explicando, de forma professoral, o conceito de “alienação parental” para o 

pesquisador, contudo é muito enfática (repetitiva) ao relatar que o pai nunca ligou para Fábio 

nas datas comemorativas, como seu aniversário ou dia das crianças.   

A mãe relata em tom pesaroso uma situação em que o filho não queria ir à escola para 

ficar jogando videogame. Enquanto ela o levava para lá em seu carro, recebia chutes e 

arranhões de Fábio, que ao descer do carro esperneando, arrancou e jogou no meio da rua os 

óculos de grau da mãe (ela tem problemas oftalmológicos graves), de forma que eles foram 

destruídos e ela precisou voltar de táxi para a casa, pois não consegue enxergar a uma 

distância superior a 10 metros. A cena foi presenciada por funcionários da escola e causou 
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grande constrangimento a todos. Chateada e com raiva, passou quase uma semana sem 

conversar normalmente com o filho, deixando-o aos cuidados da avó materna.  

Quanto ao manejo dos comportamentos antissociais, a avó materna “se esconde 

porque o Fábio fica muito nervoso”, enquanto fica “gritando, xingando e jogando coisas nos 

outros”. A mãe utiliza com freqüência o termo “domar” para se referir à maneira que ela 

costuma agir para acalmar a criança. Geralmente, ela utiliza-se de discurso religioso com o 

filho, em tom de voz adulto, dizendo que ela sente que “alguma coisa do mal queria 

desvirtuá-lo”, mas que se o filho sucumbir a esses comportamentos indesejados, “a 

penalidade de Deus virá”, por isso os dois devem rezar juntos até que ele se acalme. A mãe, 

após fazer um parênteses para explicar que “o filho já entende o que é o maniqueísmo do bem 

e do mal”, diz que essas conversas acalmam o filho, diminuem as agressões e que fazem ele 

retornar às tarefas da escola, contudo são frequentemente seguidas de cólicas da criança. 

A criança já passou por breve atendimento psicológico no fim de 2014, mas a mãe 

interrompeu “porque era muito longe, lá no alto da rua X” após apenas quatro sessões. Relata 

que o filho “ganhou um caderninho pra anotar os pensamentos ruins”. Olga conta que já leu 

o caderninho e lá Fábio relatava “sentir medo”, “sentir a presença de pessoas”, além de criar 

desenhos de personagens infantis pedindo socorro. A mãe muda repentinamente de assunto e 

diz que “é uma pessoa que analisa muito”, pois que quando via crianças de outras mães 

subindo no sofá das visitas dizia para si própria: “No dia que eu for mãe, meu filho nunca vai 

fazer isso! Então, eu acho que o Fábio ficou muito adulto”. A partir daí, começa a dar 

exemplos de como o vocabulário do filho é muito superior às crianças da mesma idade, 

afirmando que o pesquisador vai se surpreender na sessão seguinte. Afirma também que Fábio 

“não é aquela criança que se solta”, que “pula e corre” apenas quando está sozinho, pois é 

tímido no meio das outras crianças.  

Segundo Olga, o filho costuma se divertir através da internet e jogos de computador, 

especialmente Minecraft, cujas atividades do protagonista são basicamente de sobrevivência 

(caça, coleta, construir casas, combater personagens agressores e monstros) e Robocraft 

(construir robôs e cidades). A mãe afirma que acompanha todo o histórico online da criança, 

que se baseia em pesquisas para melhorar suas habilidades de construção nos jogos e também 

páginas onde procura curiosidades que assiste em documentários na TV. 

Sobre a gestação da criança, a mãe afirma que aconteceu “num ano muito difícil", 

devido ao falecimento de seu irmão. É o primeiro filho de Olga, nasceu de cesária, em uma 
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época em que o casal já morava juntos há cerca de 1 ano e meio (a mãe não sabe especificar 

quanto tempo exatamente). A família materna recebeu muito bem a notícia e ficou muito 

feliz, considerando a chegada de Fábio como uma luz em meio ao processo de luto familiar. O 

pai ficou muito feliz, mas parte de sua família rejeitou a notícia, alegando ser um “golpe da 

barriga”. Olga relata, emocionada que, enquanto o pai e o avô paterno desejavam a chegada 

de Fábio, a avó paterna requisitava o aborto.  

A gravidez transcorreu sem complicações e o bebê nasceu em um hospital particular, 

de cesárea. A mãe se queixa, apenas, da sensação de falta de segurança durante a gestação, 

porque a avó materna estava enlutada e não conseguiu prestar-lhe auxílio emocional e 

informativo. O pai filmou o procedimento de parto do filho, afirmando que “queria ter 

registrado esse grande momento”. Após o nascimento, não há registro de nenhuma 

complicação de saúde do bebê ou da mãe. A família materna manteve postura afetiva e 

positiva em relação ao bebê, mas a avó paterna verbalizava frequentemente seu desconforto 

com a união do casal e passou a solicitar a Marcelo o fim do relacionamento. 

O bebê foi alimentado no peito, de acordo com sua vontade e necessidade, sempre em 

ambientes tranquilos, durante 6 meses. Olga relata que sentia-se muito bem, mesmo com a 

ocorrência do “empedramento”. Por praticidade e decisão de Olga, passaram a alimentá-lo 

exclusivamente com NAN, assim que ela precisou voltar a trabalhar, o que ele aparentava 

gostar muito. Gradualmente, os alimentos sólidos foram incluídos na dieta do filho.  

A mãe, em tom orgulhoso, relata que a criança “se adaptava a qualquer coisa muito 

rápido”, que com 1 ano e 2 meses de idade retirou a própria fralda e que “só fez xixi na cama 

uma única vez na vida”, pois solicitava um penico, quando havia necessidade. Com 1 ano e 

meio de idade, já andava e recusava ajuda para se alimentar, pois gostava de realizar essa 

atividade por conta própria. Usou chupeta por 7 meses. Nunca rejeitou nenhum tipo de 

alimento, mas apresentou desde muito cedo, segundo ela, interesse por pizza.  

A mãe relata que estranha o fato de que, quando ele a acompanha ao supermercado, 

nunca faz birra e, raramente, solicita que ela compre doces ou similares. Geralmente, nas 

poucas ocasiões em que pede, ele elabora frases desse tipo “Mamãe, eu sei que a senhora está 

apertada, mas se um dia sobrar dinheiro, você pode comprar tal coisa pra mim?” (sic). 

Atualmente, sua alimentação é diversificada (arroz, feijão, salada, carnes), mas quando não 

realiza as refeições junto com a mãe, sempre opta por se alimentar de bolachas e sorvete. Olga 

afirma que a avó também não mantém regras alimentares quando a mãe está ausente, o que 
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ela afirma que “é outro problema”, porque quando ela chega em casa, nunca sabe se o filho 

vai conseguir jantar ou não.   

Em relação ao sono, Olga afirma que é “regrado”, das 22:00 às 07:30. A criança 

dorme junto com a mãe e o irmão em uma cama de casal. Previamente, dormia junto com o 

pai, pois a mãe realizava trabalhos noturnos durante a madrugada. Range dentes e costuma ter 

pesadelos com a morte da mãe, com ele se perdendo dela ou com alguém querendo levá-lo 

embora de sua presença. Acorda assustado e a mãe recorre a orações para acalmá-lo. Quanto 

ao desenvolvimento motor, a mãe considera “muito, mas muito acelerado mesmo”. Com 5 

meses já sentava sozinho e não engatinhou, pois sempre se esforçou pra já ficar de pé e andar, 

aos 8 meses. Conta que, enquanto a mãe trabalhava, o pai ficava em casa ajudando nessas 

tarefas desenvolvimentais através de suporte físico e incentivos verbais. A mãe repete que o 

controle dos esfíncteres vesicais e anais também foram acelerados e que até os dias de hoje 

outras mães se surpreendem com o seu relato de que Fábio só fez xixi na cama uma vez na 

vida. 

Sobre as atividades que o filho consegue realizar sozinho, a mãe afirma “é uma 

questão delicada”, porque ele, atualmente, apenas escova os dentes sozinho, enquanto que 

pede sempre ajuda materna para trocar roupas, tomar banho e organizar suas coisas. Se a mãe 

nega, ele começa a fazer birra e, conforme a frustração aumenta, realiza as agressões físicas e 

verbais. A mãe afirma que o filho, há cerca de um ano, começou a roer unhas de forma 

intensa, chegando a se machucar. 

Quanto à linguagem, apresentou demora para articular as palavras de forma mais 

organizada e complexa. Olga afirma que o filho sempre falou muito rápido, mas nos últimos 2 

anos tem aprendido a falar de forma mais pausada e lenta, conforme tem estudado vídeos de 

curiosidades diversas na internet. Apresenta, atualmente, dificuldades de compreensão de letra 

cursiva. Compreende a linguagem falada perfeitamente e relata eventos em ordem 

cronológica. Compreende ordens, mas desobedece aquelas que contrariam seus interesses de 

continuar brincando. Realiza imitações verbais e motoras do seu próprio personagem no jogo 

Minecraft.  

Até os 6 anos de idade, carregava para todos os lugares uma fralda, que colocava hora 

na boca, hora nos bolsos, mesmo já tendo abandonado seu uso tradicional antes dos 2 anos de 

idade. Chamava a fralda de “Muchiba” enquanto a manipulava e chorava muito quando era 

obrigado a deixá-la em casa para visitarem algum lugar público. Costumava dormir com a 
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fralda enrolada em suas mãos e, espontaneamente, foi abandonando o hábito com a chegada 

de seus 7 anos de vida. 

A criança não demonstra curiosidade sexual de forma espontânea, mas a mãe assume a 

responsabilidade por essa educação, mesmo que o filho ainda não faça perguntas. Relata que 

já explicou para o filho o que é “homofobia” e “transexualidade”, porque ele acompanha as 

conversas entre ela e a avó sobre diversos assuntos. Relata que já percebe o início de ereções 

noturnas na criança após ele ter recebido algumas cartinhas anônimas de coleguinhas de sala, 

mas Fábio não comenta sobre os presentes recebidos, nem sobre o próprio pênis em estado 

visivelmente diferente nessas situações. 

A mãe afirma que o filho “é uma criança livre dentro de casa, que tem acesso a tudo, 

tem acesso à cozinha, tem acesso à sala”, ao comentar o fato de que ele tem horários a 

cumprir para almoçar, jantar e tomar banho, mas frequentemente desobedece quando 

solicitado a cumpri-los. Essa desobediência, por vezes, termina com a criança sendo agressiva 

física e verbalmente com a mãe e a avó. Percebe que ele tem brincado cada vez mais sozinho 

do que acompanhado em atividades como jogar bola, andar de bicicleta, plantar sementes e 

observar as estrelas no céu. Olga relata que ele não gosta de esportes coletivos, mas que 

demonstra notório interesse em atividades em que os professores falam sobre fortes eventos 

da natureza como, por exemplo, “tornados e explosões vulcânicas”.  

A criança usa o computador para jogar “Minecraft” e “Robocraft”, mas dedica grande 

parte do seu tempo assistindo no site www.youtube.com tutoriais de jogadores profissionais 

para melhorar suas habilidades no jogo. Colocado de outra forma, a criança passa mais tempo 

vendo vídeos preparatórios para melhorar suas habilidades do que propriamente jogando e 

colocando-as em prática, divertindo-se e se permitindo aperfeiçoá-las. Nesse contexto, “ele 

aprendeu inglês muito rápido”, “ele já sabe quando a legenda tá errada, porque ele já 

traduz”. Além disso, conhecer esses jogos são um dos principais critérios que a criança utiliza 

para escolher seus amigos na escola.  

Fábio tem o hábito de colecionismo, pois muitos brinquedos que ele ganha, não chega 

nem a abrir, para poder deixar organizados e expostos no quarto. Costuma também desmontar 

e remontar aqueles que ele já tirou da caixa. A mãe considera os interesses do filho muito 

adultos para a sua idade. Quanto às aproximações de pessoas novas para brincar com o filho, 

Olga conta que o filho é imprevisível “porque tem gente que ele sai de perto e tem outras que 
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ele já quer ir pra casa brincar”. Completa dizendo que o filho tem medo de altura e de 

escorpiões. 

Em relação à saúde, a mãe relata que a criança apenas teve um “ataque sinusal” 

(referindo-se à Taquicardia Sinusal) quando tinha 3 anos e precisou passar 48 horas na UTI. 

Diz que o filho hoje é “um pouco hipocondríaco”, porque sempre se identifica com as 

doenças que ouve falar. Ademais, completa dizendo que Fábio apresenta alterações bruscas 

entre intestino preso e solto, após ter episódios mais intensos de comportamentos antissociais, 

o que a mãe cuida com chás ou remédios. Quanto à saúde mental da criança, a mãe afirma que 

o filho aparenta “ter um pouco de depressão, talvez, por se sentir culpado de dizer que sente 

falta do pai”. Ela percebe que o comportamento da criança tem variações diversas (que vão 

dos comportamentos antissociais até o isolamento social) toda vez que faz-se necessário, via 

medidas judiciais, Marcelo interagir com o filho. A mãe afirma que não há histórico 

psiquiátrico ou de outras doenças graves na família, mas que a avó materna costuma beber 

cerveja todos os dias à noite (não relata o nível de consumo) e isso incomoda muito a criança, 

que “não gosta do cheiro da bebida”.  

Quanto aos aspectos escolares, Fábio já passou previamente por duas escolas 

particulares, que a mãe não gostou do método de ensino. A criança havia gostado de ambas, 

mas durante o período em que a mãe estava grávida do segundo filho, Fábio apresentou 

regressão a comportamentos mais infantis, o que não foi bem acolhido pelos funcionários e 

ela resolveu trocá-lo de escola. Afirma que seu desempenho é bom quando está concentrado, 

mas que a motivação para estudar deve partir dele. Caso contrário, iniciam-se os 

comportamentos de fazer birra e de desobediência.  

Dessa forma, ela opta por deixá-lo estudando sozinho, após realizar um acordo de que 

“se ele precisar, ele me chama”. Relata também que os professores elogiam os conteúdos que 

ele estuda através dos vídeos do site youtube, mas, às vezes, reclamam da falta de interesse da 

criança pelos conteúdos da grade curricular. Tem bom relacionamento com os professores e 

com os colegas de sala, contudo não se envolve ativamente em atividades em grupo e 

brincadeiras coletivas. 

Fábio auxilia em pequenas tarefas domésticas, mas só após pedidos insistentes da mãe. 

Contudo, de forma espontânea, gosta muito de cuidar do irmão mais novo. Em termos de 

saúde, a mãe afirma que está “numa fase da vida com um cansaço mental muito grande” e 

que “sente que precisa de ajuda”. Após, a sua forte anemia, a mãe desenvolveu feridas 
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cutâneas muito visíveis por todo o corpo, as quais não a incomodam pela coceira, mas pela 

imagem estética de doença que transmitem (que foi percebida, logo de início, pelo 

pesquisador). 

Quanto à dinâmica familiar, Olga relata que Fabio é muito amoroso e apegado a ela 

(“Eu sinto que eu sou o sol dele.”). Atualmente, a mãe define o relacionamento do filho com 

Marcelo como “triste, porque ele ama o pai, mas o pai... (hesita e não termina a frase)”. A 

autoridade na casa é exercida pela mãe e, em sua ausência, pela avó materna, mas essa “não 

tem pulso, às vezes” e “fica no mesmo patamar que ele, brigando até pra escolher qual canal 

fica a TV”. A família tem um cachorro de estimação, que “é o protetor lá”, o qual a criança já 

chegou a agredir em um momento de raiva, mas após conversa com a mãe, sentiu muita culpa 

pelo ocorrido e hoje o trata com carinho. A mãe afirma que no processo de educação do filho 

busca ensinar “a respeitar o próximo, ser uma pessoa boa pra sociedade e nunca fazer mal a 

ninguém”, através de exemplos de caráter dualista. Como exemplo, afirma que já explicou o 

que é uma “boa conduta” através das propagandas do Médicos sem Fronteiras no canal Globo 

News e explica o que é uma “uma má conduta, uma maldade” através dos noticiários a 

respeito dos ataques terroristas em Paris em dezembro de 2015. Em outro momento da 

entrevista, retoma esse assunto e relata, num comentário, que costuma dizer ao filho “se um 

dia na sua vida você fizer uma coisa ruim eu não vou ficar do seu lado. Além do policial te 

bater, eu vou te bater também!” justificando-se, logo em seguida,“É assim que eu faço, 

porque autoridade masculina eu não tenho em casa”.  

Quanto aos planos futuros para o filho, Olga é bem sucinta e responde que deseja “que 

ele seja uma boa pessoa faça o que ele goste, mas isso eu já sei que ele vai, porque é muito 

bem instruído”. Em relação à rotina familiar, todos costumam levantar entre 7 e 8 horas da 

manhã. Tomam café juntos e depois Fábio vai jogar no computador ou assistir noticiário na 

Globo News (a mãe comenta que o filho está ciente da atual conjectura política nacional e 

também de outros países, chegando a citar o processo de impeachment).  

Após isso, passa a manhã junto ao irmão ou acompanhando as conversas da mãe e da 

avó, até a hora do almoço. Depois isso, vai à escola e no período da noite repete-se o mesmo 

padrão, juntamente com a realização da tarefa de casa. Aos fins de semana, a mãe costuma 

levar as duas crianças para um parque de diversões da cidade, em que ele brinca com o irmão 

e pede com frequência para retornar.  
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As festas de aniversário dos dois filhos contam com apenas a presença de adultos, pois 

na família não constam outras crianças, apenas uma prima de 13 anos, que não tem muito 

contato. Olga faz um comentário que ela “tem que ser mãe, tem que ser pai, tem que ser tia, 

prima, tudo, porque ele não tem nada disso”. A diretora da escola de Fábio sugeriu que a 

festa de aniversário fosse realizada junto de seus colegas de sala. Então Olga, no ano de 2015, 

solicitou autorização para realizar tal confraternização no ambiente escolar, o que deixou seu 

filho muito feliz e comentando por semanas sobre o evento. Ainda nesse assunto de eventos 

divertidos, a mãe retoma que a criança não tem familiares da mesma idade e, por isso, ela é 

quem “brinca muito, faz cosquinha, rola no chão com ele, pra compensar isso”.  

Ao ser perguntada sobre o histórico do relacionamento do casal, a mãe demonstra 

incômodo e coloca sua bolsa entre si e o pesquisador. Segue dizendo que o período de namoro 

foi excelente, mesmo com a diferença de idade de sete anos do casal. Conheceram-se em uma 

festa e, conforme compartilhavam interesses e afinidades, logo firmaram um relacionamento. 

A mãe de Marcelo sempre se posicionou contra o relacionamento, alegando verbalmente que 

o enlace era por interesse nos bens econômicos da família abastada do pai. Contudo, essa 

crítica, a princípio, não foi acatada por nenhum dos membros familiares paternos. A mãe 

relata que a vida do casal era muito intensa romanticamente, pois faziam muitas viagens 

juntos e, conforme as rotinas iam se alinhando, resolveram dividir uma mesma casa, 

comprada pela família paterna.  

A única queixa da mãe a respeito de Marcelo refere-se ao fato de, “por ele ser mais 

novo”, nunca ter, de fato, “abandonado essa vida de mais novo, onde tinha mais liberdade, 

mais possibilidades”. Afirma que “nunca ocorreram traições ou falta de respeito”, mas que 

era evidente que “a vida de compromissos sérios não era pra ele”. Quanto aos cuidados com 

o filho, conta que ambos dividiam igualmente a atenção dada a Fábio. Empenhavam-se em 

tratar a criança com respeito e diálogo, sempre conversando de forma compreensível ao filho 

e facilitando seus processos desenvolvimentais pertinentes a cada etapa evolutiva. A mãe 

afirma que “ele era um bom pai, atencioso a mim e ao menino”, mas que “às vezes, ela 

percebia que ele ficava distante, pensando na vida, daí nessas horas ele ficava mais irritado e 

não gostava de ajudar muito”.  

Nesses momentos, segundo ela, o pai auxiliava apenas nas tarefas de cuidado “que não 

eram estressantes”, como brincar e passear, mas que se abstinha de trocar fraldas, conter 

eventuais choros ou desobediência do filho, organizar os brinquedos bagunçados, ajudar nas 
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primeiras tarefas escolares. De forma geral, o casal realizava atividades conjuntas com o filho, 

como passeios por parques e cinemas, viagens e feiras escolares e a criança gostava muito 

desses momentos. O pai introduziu os jogos virtuais na vida da criança, pois também dedicava 

grande parte do seu tempo a essa atividade lúdica quando estava dentro de casa. O jogo servia 

mais como um instrumento de comunicação positiva entre eles do que propriamente uma 

atividade do filho, porque esse último ainda não tinha as habilidades necessárias para 

manipular os controles e compreender a tecnologia do aparelho. 

A mãe relata que a avó paterna sempre foi a principal criadora de conflitos entre o 

casal, insinuando traições de Olga durante seu período de trabalho noturno, que a paternidade 

de Fábio poderia ser de outro homem e que sua nora mantinha o relacionamento apenas por 

causa do dinheiro da família de Marcelo. A sogra de Olga, dona de empresas em sua cidade 

natal, pagava todas as contas do filho, bem como suas atividades de lazer e outros supérfluos. 

Conforme a mãe relata, sempre fazia “joguinhos e chantagens pro filho voltar pra casa”, 

afirmando que “compraria um carro e pagaria viagens para ele”, caso retornasse para sua 

cidade de origem. Conforme Fábio crescia e as exigências da paternidade aumentavam, a 

sogra de Olga passou a ser a principal conselheira de Marcelo, enquanto ele ficava sozinho 

em casa cuidando da criança.  

Olga relata que os momentos em que “o pai ficava distante, pensativo” tornaram-se 

gradualmente mais frequentes até que um dia Marcelo saiu de casa dizendo que iria visitar a 

mãe em um fim de semana e não retornou mais. Resistia às tentativas de contato telefônico de 

Olga, até que ela, através de amigos do casal, descobriu que ele tinha “virado gerente de uma 

das empresas da mãe. Ganhou até carro com gasolina tudo paga!”. A reação da família 

materna foi de acolhimento, mas não de surpresa, porque “já esperavam que ele fizesse 

molecagem alguma hora”. Fábio chorou muito durante esse período e perguntava com 

frequência quando o pai voltaria. A mãe respondia que “logo, logo ele volta”, o que 

tranquilizava, em partes, a criança. Nesse momento da entrevista, Olga mostra-se 

visivelmente afetada emocionalmente, pois acelera a velocidade da fala, apresenta uma leve 

desorganização no encadeamento de suas ideias e cerra o punho quando menciona frases 

pronunciadas pela ex-sogra. 

A negligência e omissão de Marcelo e sua família nos meses seguintes foi total, o que 

deixou a mãe “desestabilizada emocionalmente e sem saber o que fazer”. Nesse ponto, 

decidiu entrar com processo judicial para obter algum tipo de restituição de Marcelo e, 
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conforme foi dito anteriormente, o pai descumpriu as medidas judiciais por várias vezes, 

expondo a família a um processo desgastante, que, segundo ela, Fábio acompanhou de forma 

atenciosa, porque queria entender “porque o papai não vem”. Mesmo trabalhando, Olga não 

conseguia pagar todas as despesas familiares, que eram anteriormente quitadas por Marcelo, o 

que a fez tornar-se inadimplente no comércio da cidade e vender a casa em que moravam, 

para mudar-se para um bairro mais periférico do município. 

A adaptação ao novo endereço foi sentida como uma perda de muitos dos recursos que 

tinham antes, quando moravam em uma casa maior, em condomínio fechado com alguns 

serviços inclusos disponíveis. A criança com frequência reclamava verbalmente dessas 

mudanças vividas e puxava a mãe pelo braço para voltar e passar pelos caminhos que levavam 

à rua da outra casa. A mãe precisou retirar o filho da escola particular onde estava e 

matriculá-lo em outra mais barata, mas após inadimplência nessas duas escolas, optou por 

uma terceira, dessa vez pública, onde a criança se encontra até os dias de hoje. Segundo ela, 

as escolas, mesmo sendo particulares, “nem tentaram manter ele lá, porque já tinham pegado 

birra pelos comportamentos do Fábio”. Nesse meio tempo, teve um relacionamento breve 

com outro rapaz e dele nasceu Luís, em 2012, o meio-irmão de Fábio. Olga relata que o 

primogênito, com 6 anos na época, teve muito ciúme do mais novo, intensificando seus já 

presentes ataques de raiva e de desobediência, mas que logo se adaptou, conforme a mãe 

pacientemente explicava que a chegada de uma outra criança em nada atrapalharia a relação 

dos dois. A avó materna passou a morar junto com a família em 2014 para auxiliar no cuidado 

dos filhos e contribuir com algumas despesas da casa com o dinheiro de sua aposentadoria, o 

que permitiu à mãe iniciar uma faculdade no curso de Direito. O pai biológico do segundo 

filho não residiu com a família em nenhum momento, mas contribui (apenas) financeiramente 

com o irmão mais novo de Fábio. 

No início de 2015, Olga desenvolveu uma anemia de um tipo muito agressivo, que a 

incapacitou de trabalhar e necessitou de tratamentos médicos intensivos por meses. A mãe, 

em decorrência disso, teve várias erupções inflamatórias na pele e até hoje exibe múltiplas 

feridas por todo o rosto, braços e busto. Paralelamente a isso, frente a sua incapacidade 

temporária de acompanhar mais ativamente o desenvolvimento de Fábio, os comportamentos 

antissociais acentuaram-se. Os cuidados do filho, durante esse período de repouso de Olga na 

cama, foram realizados, principalmente pela avó materna. A avó, devido a sua condição física 

naturalmente mais limitada devido à idade, não conseguia realizar uma contenção física mais 

adequada de Fábio quando ele realizava agressões físicas às mulheres da casa, por isso, 
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gradativamente, passou a omitir-se nas situações em que ocorrem, deixando a cargo apenas da 

filha a agir nessas situações. 

A entrevista de anamnese termina e o pesquisador desliga o gravador de audio. 

Aproveita para esclarecer alguns pontos que havia não havia compreendido, mas optou por 

não investigar no momento em que ocorreram para não interferir nas associações livres da 

mãe. Questionada sobre como foi o processo de regulamentações que o Juiz realizou em 

2014, pois antes o pai já contribuía (mesmo que intermitentemente) com a pensão do filho, 

mas passou a obrigatoriamente manter contato telefônico com a criança (após 2 anos de 

distanciamento), a mãe hesitante e com uma expressão facial de tristeza afirmou, através de 

uma explicação rebuscada de termos técnicos do Direito, que ela foi quem pediu para o juiz 

promover contato afetivo entre a criança e seu pai. Completa dizendo “Eu sinto que ele sente 

saudade do pai.”.  

Retoma que “a culpa do fim do relacionamento” do casal foi por causa de pressão da 

ex-sogra, que “ela dizia que iria se matar se ele não voltasse pra casa”. Exalta-se com as 

lembranças e começa a realizar ofensas ao pai de Fábio “Ele não sabe pagar um boleto 

sozinho! Ele é espiritualmente atrasado, mentalmente atrasado! Falou que ia voltar e não 

voltou. O que ele fez foi um abandono”. Olga diz que tinha uma coisa pra acrescentar, mas 

não se lembrava no momento. O pesquisador, então, realiza encerra a entrevista oficialmente 

e agenda a sessão do HTP para dali a dois dias. Assim que a mãe vai embora, o pesquisador 

apressa-se para transcrever essas suas últimas palavras a respeito de Marcelo, pois as 

considera importantes para a interpretação da atual forma como a mãe compreende a relação 

atual com o pai de Fábio. 

 

4.2.2. Análise da Entrevista 

 Levando em consideração os aspectos relacionais ocorridos durante a entrevista de 

anamnese, nota-se, por toda a sessão, o uso do vocabulário técnico rebuscado característico do 

Direito Penal pela mãe. Por vezes, isso dificultava a comunicação entre a dupla, o que foi 

notificado verbalmente pelo pesquisador em todas as situações, mas voltava a acontecer 

dentro de curtos espaços de tempo. Para além de uma apropriação da identidade profissional 

escolhida por Olga (processo que naturalmente acontece durante o período da graduação 

acadêmica), cabe ressaltar, a fim de uma maior compreensão a respeito da repetição constante 
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desse modo de interagir, a relevância de toda a vivência da família com o ambiente jurídico 

nos últimos anos. A mãe, em seus momentos de maior comoção durante a entrevista, relata o 

grande desgaste emocional vivenciado por ela e Fábio ao longo do conturbado período do 

processo de Dissolução de união estável e também da obtenção e regulamentação das pensões 

para o filho. 

 Dessa forma, é possível compreender essas inúmeras repetições de jargões jurídicos 

como, para além de uma questão profissional, também uma forma de expressão sutil do 

conturbado processo interno de adaptação da mãe ao abandono de Marcelo, uma vez que elas 

também se referem à única (e muito procurada) forma de comunicação que a mãe conseguiu 

estabelecer com o pai após a ruptura do relacionamento: através da Lei. Mesmo após o 

estabelecimento do pagamento da pensão ter sido estabelecido, anos depois a mãe retorna ao 

Juiz solicitando o contato afetivo do pai para a criança, justificando-se ao pesquisador com o 

argumento “Eu sinto que ele sente saudade do pai”. Cabe aqui sugerir uma dificuldade da 

própria mãe em vivenciar plenamente o processo de luto pelo fim abrupto do relacionamento 

e elaborar suas vivências emocionais negativas do período posterior quando, segundo ela, 

sentiu-se por meses “desestabilizada emocionalmente e sem saber o que fazer”. 

Em relação à queixa principal sobre o filho, Olga ressalta que os comportamentos 

antissociais da criança, que surgiram meses depois do abandono paterno, apaziguaram-se por 

um tempo, mas voltaram a se intensificar com a decisão judicial (solicitada por ela) de 

Marcelo voltar a manter contato regular com Fábio (uma vez por mês). No sentido do que foi 

sugerido pela psicopedagoga da escola atual da criança, é possível sugerir que a eminência da 

retomada do contato íntimo com uma figura de cuidado, anteriormente dada como perdida, 

possa ter reacendido angústias depressivas relativas ao processo de elaboração da perda do 

genitor masculino.  

Nesse caso avaliado, a criança apresentou durante o período de 2 a 7 anos de idade o 

uso de um evidente objeto transicional, sua fralda chamada “Muchiba”, a qual manipulava 

enquanto dormia e passava o dia com ela enrolada em sua mão, recusando-se a entregá-la nas 

situações em que se fazia necessário. Podemos afirmar que esse objeto (assim como todo o 

processo de transicionalidade cuja base assentada propiciou sua existência) foi de grande valia 

para a criança no período em que a mãe se ausentava para o trabalho noturno, deixando Fábio 

aos cuidados do pai, na medida em que auxiliou na elaboração da separação dessa, conforme 

(ainda dentro de um ambiente suficientemente bom) garantiu um sentido de vitalidade e 
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autenticidade do próprio Self, mesmo frente a possibilidade de vivência dos terrores noturnos 

e da percepção do afastamento de sua cuidadora. Contudo, após o período da ruptura do 

contato físico e afetivo do pai, as condições necessárias para a sustentação do espaço 

potencial aparentemente foram prejudicadas (devido à crise afetiva vivenciada e relatada por 

Olga, as frequentes mudanças de escolas e de casa, as inseguranças provenientes do 

nascimento de outro filho, a grave doença da mãe), levando ao declínio do uso do objeto 

transicional e, consequentemente, o comprometimento do desenvolvimento da capacidade 

simbólica da criança. 

Esse comprometimento pode estar, em parte, relacionado aos aspectos maternos de 

caráter ora rigidamente controladores, ora simbióticos, relatados pela mãe. Quanto aos 

aspectos de rigidez no repertório de comportamentos de cuidado ao filho, destaca-se a 

situação relatada pela mãe em que esta, em um ato de retaliação proveniente em uma 

dificuldade sua de elaborar uma situação desagradável ocorrida na frente da escola do filho, 

passa uma semana sem conversar com Fábio, deixando-o sob os cuidados da avó. No mesmo 

sentido, ela nos conta que sempre foi uma pessoa “que analisa muito” e que rejeitava 

fortemente, desde antes da gravidez, as atividades lúdicas e exploratórias comuns à idade 

infantil, como o fato dos filhos brincarem na casa das visitas. Postura individual da mãe de 

“domar” (termo utilizado incontáveis vezes durante a entrevista) Fábio que, segundo ela 

própria, tornou o filho “muito adulto”, processo que ocorreu simultaneamente com a 

exposição precoce ao mundo maduro através da observação ativa das conversas das mulheres 

adultas da família e dos noticiários diários da televisão. Nota-se que as atividades de brincar 

realizadas com a criança não aparentam uma finalidade lúdica e de integração familiar em si 

só, mas sim uma agenda planejada pela mãe para amenizar um possível prejuízo na criança 

por sua estreita rede social atual (“[ela própria] brinca muito, faz cosquinha, rola no chão com 

ele, pra compensar isso”).  

Os indícios de um funcionamento simbiótico, por sua vez, são expressos em diversos 

pontos presentes nas associações livres da mãe, principalmente nas questões relativas aos 

medos da criança (perda do objeto de amor), à dinâmica familiar posterior ao abandono do lar 

pelo pai e também quando Olga explana sua compreensão sobre os atuais papeis familiares 

atualmente concentrados em sua figura (“Eu sinto que ele sente saudade do pai”, “Eu sinto 

que eu sou o sol dele”, “[ela própria] tem que ser mãe, tem que ser pai, tem que ser tia, prima, 

tudo, porque ele não tem nada disso”). Dentro desse contexto de pouca abertura para que a 

criança mantenha vínculos fora de casa (algo que já foi abertamente criticado pela diretora da 
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escola), e levando em consideração essa forma de apresentação da mãe, ora controladora, ora 

simbiótica, cabe ressaltar que, quando questionada sobre as atividades que a criança realiza 

sozinho, a mãe faz a ressalva que trata-se de “uma questão delicada”. Fábio oscila de maneira 

marcante entre, por um lado, depender da mãe para atividades de higiene própria (trocar de 

roupas, tomar banho) - características da primeira infância -, e, por outro, apresentar um forte 

controle sobre seus impulsos espontâneos de brincar, solicitar satisfações imediatas (como 

pedir doces que gosta no supermercado), além de buscar ativamente compreender abstrações 

sobre política e questões de gênero - demonstração de processos secundários típicos do 

psiquismo adulto.  

Apresenta-se, dessa forma, uma ambivalência da criança entre permanecer criança 

dentro de uma dinâmica de caráter fortemente dual ou buscar explorar o mundo adulto de 

forma autônoma e criativa (toda a exploração que a criança faz fica apenas no plano cognitivo 

da compreensão técnica). Em outras palavras, apresenta-se uma ambivalência entre 

estabelecer uma relação de caráter simbiótico (que evita a sensação de novas perdas) ou 

lançar-se um processo de autonomização. Assim, configura-se um ambiente que, devido a 

suas polaridades tão marcadas, dificulta uma passagem segura pelo processo de dependência 

relativa, na medida em que impulsiona Fábio a vivenciar suas experiências de vida através ou 

do prisma estado da dependência absoluta ou da independência relativa. O maniqueísmo 

utilizado pela mãe para traduzir a realidade do mundo para o filho também pode estar 

colaborando nesse processo, uma vez que permeia tanto a percepção da criança sobre o 

mundo, quanto a da mãe, conforme podemos perceber nas expressões afetivas negativas 

(verbais e de expressão corporal) relativas à ex-sogra e às ofensas ao ex-companheiro, após o 

gravador ser desligado (quando o suposto caráter superegoico da entrevista se dissipou, 

permitindo uma explosão de afetos contidos). 

Nota-se que as vivências de perda e de luto, inicialmente decorrentes da separação da 

mãe (o que aconteceu, mas foi amenizado pela presença de um pai suficientemente bom 

durante as noites de trabalho de Olga) foram posteriormente, reacendidas, devido ao 

abandono desse mesmo pai que anteriormente servia de suporte à manutenção das 

experiências de conforto do filho. Quanto a essas sensações de perda, levando-se em 

consideração as práticas de cuidado da criança, especialmente quando a mãe relata que 

costuma repetir ao filho “se um dia na sua vida você fizer uma coisa ruim eu não vou ficar do 

seu lado. Além do policial te bater, eu vou te bater também!”, existe a possibilidade de que a 

criança mantenha uma postura de inibição de sua capacidade simbólica e experimentação 
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criativa do mundo baseada em um receio de que concretize a ameaça da retirada do amor de 

sua genitora restante. Essa inibição pode ainda estar ancorada no fato da mãe não suportar de 

forma continente suas condutas antissociais, nem apresentar capacidade efetiva suficiente de 

reparação. Ao contrário, mostra-se dependente de figuras onipotentes oriundas do discurso 

religioso, reage de forma retaliadora quando ameaçada ou adoece de forma visivelmente 

incapacitante, deixando os filhos aos cuidados da avó já idosa.  

4.2.3. HTP 

A sessão do HTP havia sido previamente agendada na sessão anterior com a mãe e 

ocorreu na sala da diretora da escola, amesma da entrevista de anamnese. Foi realizada numa 

quarta feira às 17:00. Olga chegou novamente com 20 minutos de antecedência e já se 

apressou para apresentar a criança ao pesquisador, que estava andando pelos corredores da 

escola, a pedido da diretora, para conhecer o ambiente escolar. O pesquisador dessa vez 

verbalizou que a mãe havia chegado antes do horário combinado e, após se apresentar de 

forma gentil a Fábio e cumprimentar ambos com um aperto de mão, pediu alguns minutos 

para organizar a sala de aplicação. Assim o fez e voltou a chamar a família no horário 

indicado, pois a sala da diretora ainda estava sendo utilizada por ela, enquanto o profissional 

organizava os materiais ao longo de uma mesa grande. Afirma para a criança que sua mãe 

estaria esperando-lhe do lado de fora da sala e que, em breve, eles se reencontrariam assim 

que a sessão terminasse. A criança acenou positivamente sorrindo e entraram. 

A duração total da aplicação foi de 22 minutos e 50 segundos (desenhos e inquérito), 

mas antes o pesquisador realizou um rapport com a criança, a fim de estabelecer um vínculo 

de trabalho, além de se assegurar que Fábio estava de acordo com sua participação na 

pesquisa através de uma confirmação verbal, bem como informar que a sessão seria gravada 

em audio. O pesquisador, já de início, levando em consideração sua experiência clínica 

prévia, mostra-se surpreso com o português muito correto e, com certa freqüência, rebuscado 

da criança, além da pronúncia correta de termos em inglês, algo acima do esperado para sua 

idade. Nota também que a criança estava de banho tomado e vestindo roupas e sapatos novos, 

pois não havia nenhuma marca de poeira nos calçados quando a criança levantava os pés ao se 

sentar. Além disso, relembra o comentário de Olga, ao constatar que a estatura física de Fábio 

de fato é muito franzina e transmite sensação de fragilidade quando ele realiza movimentos 

mais bruscos como, por exemplo, dar um pulinho na cadeira para alcançar a posição ideal de 

se sentar.  
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Durante os 5 minutos de rapport, a criança conversou espontaneamente sobre seus 

jogos de computador favoritos, dedicando especial interesse e tempo em descrever suas 

aventuras no Minecraft. Relata “Eu tenho algumas dificuldades quando estou em Red Stone, 

só que eu sei fazer armadilhas com flechas, castelos que soltam flechas, bolas de fogo, lança 

chamas. Não só com flechas, mas também com poções e bolas de fogo, que formam o lança 

chamas” (sic), “Aí eu coloco dois ou três instrumentos que soltam elas quando precisa. 

‘Dispenser’, né? Eu ativo e fica perfeito! Mas dá lag no computador quando eu faço isso”.  

Conforme a mãe havia relatado na entrevista de anamnese, a criança tem uma cadência 

acelerada em sua fala, o que exigiu, em certos momentos, o pedido do pesquisador para que 

repetisse sua última frase. De forma, geral mostrou-se colaborativo e muito concentrado 

durante todas as tarefas, quase não se distraindo ao longo do trabalho. Distraía-se apenas com 

a cadeira giratória em que estava sentado, lado a lado com o pesquisador, quando essa 

eventualmente tirava-o do seu eixo alinhado com a parte da frente da mesa.  

Nesse momento, dava risadas e dizia que gostava de cadeiras assim e que queria 

algumas dessas em sua casa, “porque lá não tem”. Mesmo sendo instruído a desenhar uma 

pessoa de forma mais elaborada, realiza um desenho de palito e faz o seguinte comentário 

“Não pode ser de palito, mas ele é assim magrinho mesmo!” 

Assim que terminou a tarefa, perguntou sorrindo “É pra fazer mais alguma coisa? Eu 

gostei de desenhar” e ao receber a resposta do pesquisador que por aquele dia tinham 

terminado tudo, mas que voltariam dali a dois dias para mais atividades, respondeu com um 

breve “Tudo bem”, instantaneamente abaixou a cabeça e visivelmente passou a apresentar 

uma postura corporal mais introvertida e submissa (encolher o peito, esconder as mãos por 

entre as pernas quando falava, volume de voz mais baixo, evitar contato visual).  

Apenas ao ser perguntado sobre o que iria fazer ainda naquele dia, respondeu que iria 

assistir um vídeo no youtube que havia “favoritado” naquela manhã para assistir outra hora. O 

pesquisador investiga o conteúdo desse vídeo e a criança responde que era “um tutorial que 

ensinava a combater um monstro difícil em Red Stone”. Após mais um breve diálogo sobre a 

criança gostar de ver tutoriais no youtube, o pesquisador decide encerrar a sessão e levar a 

criança até a sua mãe. 

No corredor, a criança caminha lado a lado com o pesquisador, mas ao ver sua mãe 

acelera o passo, dá um abraço nela e volta o olhar, enquanto sorri, para o pesquisador. Conta 
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para a mãe que fez “um desenho de uma casa” e ela responde de forma breve, mas simpática 

“É mesmo?”. A mãe nesse momento sussura ao pesquisador “Depois me conta o que você 

percebeu de diferente nele”. O pesquisador agenda a próxima sessão para dali a dois dias, na 

sexta feira e se despendem cordialmente os três com cumprimentos de mão. 

Análise: 

O pesquisador nessa sessão buscou delimitar de forma mais nítida a dimensão 

temporal do setting, visto que a mãe, pela segunda vez, chegou com 20 minutos de 

antecedência e fez-se, de forma ativa, ser notada por este.  As primeiras impressões do 

pesquisador a respeito da criança coincidiram, em partes, com aquelas que havia tido sobre os 

aspectos de aparência e expressões corporais da mãe, principalmente no que se trata de uma 

impressão marcante de fragilidade física (a mãe devido à doença e o filho pela estatura 

reduzida e trejeitos por vezes desconjuntados), o que não deixou de levar, ali mesmo, à uma 

suposição de uma identificação de Fábio com esse aspecto da figura da mãe. 

 Por outro lado, contrabalanceando essa sensação de fragilidade corporal, a habilidade 

cognitiva da criança, principalmente nos seus aspectos verbais e de comunicação, deixou o 

pesquisador impressionado, levando-o à hipótese de que a hipertrofia dessa função possa ser 

em partes explicada pela grande estimulação que a criança tem (ao ver os vídeos em inglês no 

site youtube.com e acompanhar de perto os diálogos dos adultos), mas também manter relação 

com algum tipo de processo defensivo relacionado aos seus conflitos internos previamente 

mencionados na análise da entrevista de anamnese. 

 Quanto à realização da tarefa proposta, houve aceitação do enquadre proposto e boa 

concentração durante as atividades, mas cabe ressaltar o comentário positivo da criança, ao 

fim da sessão, a respeito de continuar a tarefa de fazer desenhos, o que nos dá bons 

indicativos de que, embora possam configurar-se fortes processos defensivos, o setting clínico 

estabelecido pelo pesquisador, por meio da tarefa proposta, abriu margem para a sustentação 

de uma experiência criativa possibilitadora de uma expressão espontânea do Self. 
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Avaliação das produções do HTP 

Casa - Tempo de produção: 33 segundos. 

 

Figura 4: Desenho da Casa feito por Fábio. 

 

Inquérito 

Quantos andares têm essa casa que você desenhou? Dois! Contando com o sótão... 

E do que essa casa é feita? De madeira! Bastante madeira! 

Essa casa é sua? Eu tentei fazer a minha, mas não sei fazer direito. Não sei desenhar 

direito... 
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O que você estava pensando quando desenhava a casa? Em montar uma casa. Foi isso 

que você disse, não? 

Você gostaria que essa casa que você desenhou fosse sua? Sim! Mas só se ela fosse 

bem espaçosa. Porque, assim, eu fico brincando com meu irmãozinho. De pega-pega, de 

esconde-esconde... quando não tem espaço, não tem como brincar... 

E se essa casa fosse sua e você pudesse fazer o que quisesse nela, qual quarto você iria 

escolher pra você? (Hesita) Ah, o de cima. (silêncio). [Por que o de cima?] Porque dá pra ter 

uma visão de tudo o que está acontecendo lá fora ao redor. Dá pra ver os carros indo 

embora... 

E quem você gostaria que morasse nessa casa com você? (silêncio) Minha mãe. Hum... 

é, minha mãe... (hesitação seguida de silêncio) 

Quando você olha pra essa casa, parece que ela está perto de você ou parece que está 

longe? Está bem longe, eu acho... [E você acha que ela estaria mais acima, mais pra baixo?] 

Lááá em baixo, quase não dá pra ver ela... Tem que prestar atenção pra ver ela... 

Essa casa faz você lembrarde alguma coisa? Não, a não ser um foguete. [Um foguete?] 

É... (hesita)... eu gosto de coisas do espaço, assim... [Do que você gosta?] Da velocidade que 

ele atinge em poucos segundos! Acelerando... (introspecção) Eu gosto mais da observação. 

Eu vejo eles na televisão... daí gosto de ver quando eles voam rápido! 

E essa casa é uma casa feliz? (Hesita) Sim. Por que você acha que ela é feliz?Porque 

era uma casa e uma casa tem que ser um lugar feliz... Me disseram isso uma vez... [Quem 

disse isso pra você?] Hum, não lembro... E essa daqui é feliz, então? Essa é! 

A maioria das casas você acha que é desse jeito? Não... (silêncio) E como você acha 

que são as outras? Porque as outras são mal assombradas, tem assombração assustando as 

pessoas... [As pessoas se assustam, então?] Sim, elas não sabem como fazer pra isso parar... 

Isso o que? As assombrações pararem... 

E como que você acha que está o tempo aqui? Parcialmente nublado. [pesquisador dá 

risada] [Parcialmente nublado?] Sim, está de dia... mas eu gosto mais quando o tempo está 

azul... Parcialmente nublado não dá pra saber se dá pra sair de casa ou não... 
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Do que você acha que essa casa precisa? (hesita) Precisa de uma chaminé! Por que 

uma chaminé? Porque se tem chaminé, tem lareira, daí dá pra se aquecer no inverno... daí 

coloca uma blusa e fica perto da lareira. Assim, a pessoa esquenta... 

Análise: 

De forma geral, as três produções de Fábio apresentam-se, em termos de etapas do 

desenvolvimento gráfico, abaixo do que é esperado para sua idade. As produções da criança 

situam-se na etapa denominada realismo intelectual (Luquet, 1969). Para a idade de Fábio, 8 

anos e 11 meses, segundo o mesmo autor, o esperado seria que estivesse situado na fase de 

realismo visual, em que o nível de detalhamento é significativamente maior, a criança tenta 

representar o máximo possível de toda a realidade percebida e não são mais observados os 

fenômenos de plano e rebatimento.  

Em relação aos aspectos formais do desenho (Buck, 2003), evidenciam-se sinais de 

negligência de relações espaciais mais complexas, como a parede torta aparentemente 

inviável para “segurar” toda a estrutura da casa. Nessa etapa em que a criança ainda se 

encontra, é esperada a desordenação dos objetos no papel, a omissão ou exagero de algumas 

partes que quer representar de acordo com seu interesse particular. O tamanho pequeno da 

figura em relação à página tende a demonstrar quadros de ansiedade, assim como a 

localização à direita demonstram preocupações com o ambiente e antecipação do futuro.  

Contudo, o ponto crítico (mais destacável dentro do conjunto) é a parede torta que 

apresenta seu sentido rumo à esquerda, ligando-se ao telhado, que leva a supor sentimentos de 

insegurança, desamparo e preocupação com o passado, baseados tanto na interpretação dos 

aspectos gráficos quanto nas associações que a criança trouxe no inquérito. Ainda nesse 

sentido, o posicionamento junto à margem inferior do papel sugere necessidade de apoio. 

Em relação aos detalhes essenciais (paredes, telhado, porta, janela e chaminé), o 

desenho dispõe de todos, menos a chaminé, cuja ausência é notada no inquérito e verbalmente 

relatada pela criança como indicativo de ausência de calor dentro do lar. As linhas simples do 

telhado assinalam constrição exercida pelo meio, contudo a presença de uma janela nesse 

ponto pode indicar uma busca de um contato indireto com o meio externo, não propiciado 

pelos meios comuns (portas e janelas no lugar esperado), uma vez que as janelas constituem 

formas menos diretas e imediatas de interação com o ambiente.  
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As paredes bidimensionais finas e tortas podemindicar fracos limites egoicos, assim 

como a presença de uma fechadura na porta estar relacionada com um posicionamento 

defensivo frente ao ambiente, o que leva a criança a buscar outras formas menos invasivas de 

lidar com o meio (observação através da janela do telhado). 

Os conteúdos complementares do inquérito trazem informações preciosas para a 

interpretação do desenho, visto que a criança mostra maior desenvolvimento na expressão 

verbal do que na gráfica. Chama a atenção, logo de início, a verbalização da criança de que o 

desenho referia-se à própria casa (“Eu tentei fazer a minha, mas não sei fazer direito”) e que 

nessa casa “não tem espaço, não tem como brincar”. Ainda nesse sentido, a respeito de como 

está o tempo no desenho, responde que quando este está “parcialmente nublado” existe uma 

dúvida a respeito se ele pode ou não brincar lá fora. Quando perguntado sobre qual seria o seu 

cômodo nessa casa, a criança afirma que seria o quarto situado no telhado onde ele havia 

desenhado uma janela, justificando-se dizendo que de lá “dá pra ter uma visão de tudo o que 

está acontecendo” e que “dá pra ver os carros indo embora...”.  

Essas associações caminham no sentido anteriormente relatado de que, além da 

criança apresentar maneiras indiretas de comunicação com o mundo externo, uma vez que a 

experimentação real e criativa do mundo está sendo percebida como dificultada (podemos 

aqui até ressaltar a importância da internet nesse processo), apresenta-se certo nível de uma 

ansiedade de separação que impele Fábio a adotar um posicionamento defensivo de controle e 

observação atenta de sua realidade próxima a fim de evitar novas vivências de abandono. Não 

é à toa que as associações seguintes da criança nos falam sobre seu hábito de solitariamente 

na TV observar os foguetes que vão embora para o espaço. 

De forma geral, o desenho e seu inquérito remetem a uma situação onde o lar se 

configura de forma em que é sentida a falta de um calor emocional (holding) e um espaço 

para a espontaneidade do brincar, o que faz com que se engendre uma busca por contato 

afetivo (que muitas vezes não é garantido) e, nesse momento, toma lugar uma postura de 

isolamento nos andares mais altos (hipertrofia dos aspectos cognitivos), de onde toda a 

realidade pode ser observada de forma indireta e distanciada. 
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Árvore - Tempo de produção: 31 segundos.  

 

Figura 5: Desenho da Árvore feito por Fábio. 

Inquérito 

Que tipo de árvore é essa? Um carvalho! E onde essa árvore fica? (hesitação) Na 

floresta. Ela deve ter uns 50, 60 anos já... [Ela tá viva, essa árvore?] Está sim! 

 Quando você olha pra essa árvore você pensa em alguma coisa? Um ninho! Um ninho 

de pássaros que fizeram uma casinha lá. Eram três passarinhos... (hesitação seguida de 

silêncio) 

 Essa árvore parece mais um homem ou uma mulher? Uma mulher! Porque ela tem 

cabelo bem cabeludo, assim ó! (gesticula com as mãos para o pesquisador, sugerindo um 

cabelo volumoso) 

 Essa árvore está sozinha ou num grupo? Ela está numa floresta, ela fica no meio de 

outras árvores. Ela fica lá em cima e as outras lá embaixo... 
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 E como está o tempo aqui nesse desenho? Aqui já está azul! [Tem algum vento 

soprando?] (dá risada) Para o norte! O vento venta é para o norte, mas é um vento 

fraquinho! (dá outra risada) 

 Essa árvore faz você lembrar de alguma coisa? (hesita) Hum... um hominho! [E esse 

hominho está fazendo alguma coisa?] Ele só fica parado, com a mãozinha pra cima! Olhando 

lááá de cima, mas está parado lá... (silêncio) 

 E você acha que essa árvore está saudável, que tem saúde? Tem sim, ela está cheia de 

folhas verdes! Ela é bem volumosa, olha! 

 O que você acha que essa árvore mais precisa? (hesita) De um ninho, pra poder ter 

mais passarinhos nela e fazer companhia pra esses que já tem nela... 

 Você acha que alguém já machucou essa árvore alguma vez? Não, eu tenho quase 

certeza que não... (silêncio) 

Análise: 

Em relação aos aspectos formais, o tamanho reduzido e o posicionamento à direita, 

assim como na produção anterior, denotam insegurança e preocupação com o futuro. Quanto 

aos elementos essenciais no desenho (tronco e pelo menos um galho), ambos estão presentes, 

porém de formas não convencionais. Os galhos, representantes da obtenção pessoal de 

recursos gratificantes do meio, são resenhados de forma frágil (apenas com linhas simples), 

indicando dificuldades de autonomia e uma demanda por satisfação das necessidades básicas 

que não podem ser alcançadas de forma individual. A copa e as folhagens da árvore 

desenhadas em forma de nuvem também indicam tendência a uso da fantasia para lidar com 

situações do ambiente real. No mesmo sentido, a omissão das raízes pode indicar insegurança 

e contato empobrecido com a realidade. O tronco, por sua vez, apresenta um elemento que 

visto de forma isolada é um fato preocupante, um buraco, que embora seja comumente 

relacionado a traumas ou dificuldades emocionais intensas, nesse caso, de acordo com as 

associações livres provenientes do inquérito, são um pré-receptáculo de “um ninho, pra poder 

ter mais passarinhos nela e fazer companhia pra esses que já tem nela”. Dessa forma, 

mostra-se uma busca por figuras positivas externas que representem a vitalidade, que façam 

companhia e promovam holding adequado no ambiente ambiguamente percebido. 
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Essa produção apresenta um paradoxo entre a atividade gráfica realizada e a 

percepção/interpretação da criança a respeito do próprio desenho. Se pelo lado do 

desenvolvimento gráfico, o desenho está em um nível inferior ao esperado para sua idade e a 

árvore aparenta ser frágil e danificada, pelo lado da interpretação da criança ela tem saúde e 

está “cheia de folhas verdes! Ela é bem volumosa, olha”. É possível observar um processo 

defensivo de negação da fragilidade dessa figura, segundo a criança, feminina, que precisa ser 

idealizada e fantasiada como saudável e forte. Podemos relacionar esse retrato com Olga, sua 

atual e principal figura de identificação, na medida em que apresenta de forma visível esse 

paradoxo entre saúde e doença, força e fragilidade, não oferecer frutos, mas prover abrigo. 

Essa expressão de uma árvore que está no meio das outras e ao mesmo tempo está sozinha, 

pode referir-se à própria percepção da criança a respeito da vivência de perda da mãe e sua 

própria (um abalo na experiência de continuidade do ambiente indestrutível), da vivência 

incompleta do processo de luto e da dificuldade de elaboração de feridas narcísicas (buraco), 

que o abandono do pai possa ter infringido aos membros do lar. 

Pessoa – Tempo de produção: 25 segundos. 

 

Figura 6: Desenho da Pessoa feito por Fábio. 
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Inquérito 

Essa pessoa é homem ou mulher? É um homem.  

 Por que você acha que é homem? Ah, o jeito dele assim... [Como que é o jeito dele?] 

Ah, não sei... (silêncio) 

 Quantos anos ele tem? Acho que uns 10. 

 E quem é essa pessoa? Ninguém... [Ninguém?] Então, eu não sei quem é... (hesitação 

seguida de silêncio) 

 E em quem você estava pensando quando desenhou? Eu queria fazer um hominho 

correndo! [E por que ele estava correndo?] Porque ele estava brincando com outro de pega 

pega. Está na vez do outro, então o outro está tentando pegar ele! [E como que termina essa 

brincadeira deles?] O outro é mais rápido e vai pegar ele! 

 E o que ele está pensando aí? Ele está feliz e ansioso! Feliz e ansioso? [Porque você 

acha que ele está ansioso?] Porque é assim que eu me sinto quando estou brincando com 

meus amigos! [Mas é em todo tipo de brincadeira que você fica assim?] Só nas de correr, 

quando eu preciso correr... [Entendi...] 

 E você acha que essa pessoa está bem? Sim, porque... (hesita)... ela está bem porque 

ela está correndo! [Ela está feliz?] Está... porque ela está brincando! 

 Você acha que a maioria das pessoas também são assim felizes? Não. [Por que você 

acha isso?] Porque elas são adultas! Quando elas ficam adultas, elas não brincam mais. No 

máximo, elas contam piadas... Mas algumas são sem graça... 

 Você acha que iria gostar dessa pessoa? Sim. [Por quê?] Porque ela gosta de brincar 

que nem eu, daí a gente poderia brincar... 

 Como que está o tempo desse desenho? Está nublado! Atrapalha um pouco a 

brincadeira... 

 Essa pessoa faz você lembrar de alguém? Não que eu me lembre... [pesquisador dá 

risada] 
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 E o que você acha que essa pessoa mais precisa? (silêncio) De outro amiguinho. Mas 

era pra brincar de esconde esconde. [Você brinca de esconde esconde também?] Brinco, eu 

gosto de esconder quando brinco! Tem vez que eu ganho porque ninguém me acha! 

 Você acha que alguém já machucou essa pessoa? Não, só o chão, porque ele caiu e 

arranhou o joelho. Isso foi o que mais aconteceu comigo! [É mesmo? Mas você estava 

correndo?] Não, às vezes eu tropeçava no ar. Eu chorei, porque eu sou muito sensível. [Muito 

sensível?] Sim. [Alguém foi lá na hora te ajudar?] Sim, foi sim... 

 E que tipo de roupa essa pessoa tá usando? Uma roupa azul, acho que é jeans. Azul é a 

minha cor favorita! 

Análise:  

Dentre as três produções, o desenho da pessoa realizado por Fábio configura-se como 

o mais empobrecido em detalhes de todos e isso é percebido e verbalizado pela criança. Para 

este desenho, especificamente, essa característica indica baixa auto-estima e dificuldades de 

autonomia. Isso é aqui destacado pelo fato do desenho retratar um “hominho” que compartilha 

com ele características pessoais (a criança faz vários comentários a respeito de suas 

semelhanças com o personagem). Cabe ressaltar que essa é a produção em que, no inquérito, a 

criança mais apresenta hesitações para descrever a identidade do protagonista, assim como 

expressa que ele está em um conflito interno durante a atividade de brincar (“Ele está feliz e 

ansioso!”), o que sugere que Fábio, nesse momento da sessão, está falando indiretamente 

sobre sua auto-imagem ao  pesquisador.  

O brincar livre e criativo desse “hominho” é permeado por sentimentos contraditórios 

(tanto bons quanto ameaçadores), o que, sem apoio e holding apropriado de outras figuras de 

cuidado para sustentarem o desenvolvimento da capacidade simbólica necessária para sua 

vivência de forma apropriada, leva-o a uma elaboração desses conflitos não através da 

espontaneidade própria de um Self verdadeiro, mas sim por uma forçosa intelectualidade 

(“Porque elas são adultas! Quando elas ficam adultas, elas não brincam mais. No máximo, 

elas contam piadas... Mas algumas são sem graça...”. Nesse sentido, essa intelectualização 

não é sustentada na espontaneidade, pois a criança não vê continuidade das experiências 

desenvolvimentais da sua infância na vida adulta, por conta do processo de transicionalidade 

aparentemente ter sido impedido por invasões ambientais. Ainda nessa perspectiva, ressalta-se 
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que a única peça de roupa que o “hominho” utiliza assemelha-se a um escudo, reforçando a 

ideia da necessidade de proteção.  

Por fim, quando perguntado sobre o que a pessoa desenhada mais precisa, a criança responde 

“De outro amiguinho. Mas era pra brincar de esconde-esconde”. Esse fato leva à 

pressuposição da existência de ideias de solidão do personagem, que são retomadas 

posteriormente nas associações da criança ao dizer que, às vezes, ninguém o encontra na 

brincadeira de esconde-esconde e que cair sozinho “foi o que mais aconteceu comigo”, 

mesmo não estando correndo ou exposto a atividades coletivas de jogos ou de maior 

intensidade na presença de outras pessoas. 

Síntese HTP: 

De forma geral, a respeito de uma síntese global dos dados, nota-se que o a aplicação 

do HTP de Fábio foi marcada pelo privilégio das associações da criança, ao longo dos 

inquéritos, em detrimento dos conteúdos gráficos expressos. Nota-se que os grafismos nos 

três desenhos apresentaram qualidade inferior ao esperado para sua faixa etária, em termos de 

complexidade e integração (Buck, 2003). A hipótese mais plausível para essa configuração 

parece ser a existência de uma problemática de caráter afetivo, desencadeada por um prejuízo 

da vivência das experiências transicionais, pilares para o desenvolvimento da espontaneidade 

e da criatividade. 

Dificuldades na tarefas de integração e de elaboração foram identificadas no desenho 

da Casa (uma vez que, frente a falta de calor emocional – holding – a saída é uma postura de 

isolamento nos andares mais altos, de onde tudo pode ser observado e seguramente avaliado), 

da Árvore (a negação da fragilidade da figura feminina que precisa ser idealizada como 

saudável e forte para ser suportada e, assim, evitar uma identificação direta) e da Pessoa (cujo 

personagem, frente à percepção de estar permeado por sentimentos contraditórios, sem 

holding adequado e sem a possibilidade de exercer um brincar criativo, engendra um processo 

defensivo de intelectualização). 

Em consonância com os conteúdos trazidos na entrevista de anamnese com a mãe, os 

resultados do HTP apresentam indicativos de ansiedade frente à possibilidade de 

distanciamento de figuras que possam promover holding (principalmente as femininas e o 

grupo de brincadeiras), de limites egoicos imprecisos (em que o objetivamente percebido 

difere em grande parte do subjetivamente concebido) e de um distanciamento entre as 



171 
 

 
 

vivências sociais/lúdicas da criança em relação ao seu mundo interno (o espaço do brincar 

coletivo é substituído pela atividade puramente cognitiva individual). 

Em síntese, os desenhos, especialmente o da Pessoa, remetem a conteúdos de 

defasagens fortemente conectados à sua auto-imagem e auto-estima, à ambivalência da 

criança sobre suas possibilidades de brincar de forma espontânea em ambientes sociais, aos 

sentimentos de solidão dos protagonistas, bem como necessidades não atendidas de 

companhias que participem e que lhe favoreçam a recuperação de um espaço criativo 

aparentemente percebido como perdido ou comprometido. 

 

4.2.4. CAT-A 

A sessão ocorreu em uma sexta feira às 15:00 e foi realizada na mesma sala da diretora 

onde havia acontecido as demais sessões, a fim de manter-se um setting de aplicação. A 

criança chega acompanhada por sua mãe com 15 minutos de antecedência. Olga, ao 

cumprimentar o pesquisador, informa que a criança havia gostado das atividades da sessão 

anterior (aplicação do HTP) e que por isso havia feito mais desenhos ao chegar em casa, junto 

ao irmão mais novo. Perguntou se haveria a necessidade de ela apresentar tais desenhos para 

eles serem incluídos do “laudo final” (sic) e o pesquisador respondeu que não, além de 

explicar a real natureza da futura entrevista devolutiva, que em nada se assemelha à emissão 

de algum tipo de laudo ou parecer técnico psicológico sobre os aspectos observados da 

criança. 

 Ainda na presença da mãe, Fábio afirma que naquele dia mais cedo, teve aula de 

matemática, o que ele afirma não gostar: “Não consigo raciocinar matemática e todo dia tem 

matemática!”. Olga completa dizendo que essa é a disciplina em que o filho mais tem 

dificuldades de aprender e também aquela frente a qual, quando solicitado a realizar tarefas de 

casa, mais apresenta comportamentos opositores. Afirma que ele “esquece de fazer as 

tarefas” em tom levemente irônico, o que é percebido pela criança. O pesquisador leva a 

criança à sala de aplicação e, assim que ficam sozinhos, Fábio pergunta se a atividade que eles 

fariam no dia seria de matemática. O pesquisador tranquiliza a criança dizendo que não, liga o 

gravador e inicia as explicações da tarefa do CAT-A, mas é interrompido por Fábio, que 

espontaneamente quer contar sobre sua vida escolar. 
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 Relata, então, dando risadas, que quando chega em casa, ao invés de fazer as tarefas 

dessa disciplina, costuma tirar o tênis, ir dormir ou ir jogar. Conta que, às vezes, fica nervoso 

por causa da escola. Quando perguntado o porquê, hesita um pouco, apresenta uma pequena 

confusão dos assuntos e começa a falar de um monstro que existe no jogo Minecraft, o qual, 

para enfrentá-lo, ele precisa “ficar dando respawn toda hora, porque ele já aparece logo com 

a espada”. Ou seja, enquanto joga, seu personagem morre várias vezes durante o confronto e 

precisa, então, ser ressucitado, a fim de que possa tentar novamente. Assim que o assunto se 

encerra, o pesquisador retoma as instruções e a sessão transcorre normalmente. Fábio mostra-

se muito cooperativo e concentrado durante a tarefa e não apresenta hora alguma fuga da 

atividade proposta. Nota-se que a criança apresenta uma tendência a verbalizar a contagem do 

tempo corrido na vida de cada personagem, com frases do tipo “Dois dias depois”, “Dez anos 

depois”, “Na quinta vez”.   

 Assim que a sessão termina, o pesquisador acompanha Fábio até a sua mãe. Dessa vez, 

a criança não corre até seus braços, como na sessão anterior, mas, sorridente, pega a mão dela, 

assim que se aproxima. Olga reafirma que gostaria muito de um atendimento psicoterapêutico 

para o filho, pois ela está “muito cansada” e com dúvidas em relação a como realizar o 

manejo das crises de agressividade da criança. Fábio ouve toda a conversa atentamente e, de 

forma visível, suas expressões facial e corporal mudam para uma conjectura mais triste e 

encolhida. O pesquisador retoma os termos da pesquisa com a mãe, quanto ao seu 

compromisso de realizar uma entrevista devolutiva com ela ao final do processo, além de 

comprometer-se a facilitar o processo de busca por psicoterapia para a criança, caso seja 

detectada necessidade para tal intervenção. Despedem-se e a Olga puxa delicadamente pelas 

mãos o filho pelo corredor central da escola. O pesquisador nota que a criança, por várias 

vezes, retorna seu olhar para trás, a fim de manter contato visual com ele e de continuar se 

despedindo com acenos de mão. 

Análise 

 Os acontecimentos prévios ao início dessa sessão levam a duas pontuações distintas: 

um questionamento do sentido que a mãe tem atribuído ao processo de avaliação do filho 

dentro de sua pesquisa e também o efeito terapêutico que a sessão anterior do HTP ocasionou 

na criança avaliada. O primeiro questionamento leva em consideração, além de todo o 

histórico de procedimentos judiciais que a mãe solicitou e vivenciou, o comentário ao fim da 

sessão anterior, pelo qual ela questionou o pesquisador de forma sussurrada “Depois me conta 
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o que você percebeu de diferente nele”, bem como sua disposição de contribuir para a 

confecção de um “laudo final”. Especula-se aqui a possibilidade da compreensão da mãe do 

processo de participação da mãe ser convertido para um documento a ser utilizado como 

instrumento a ser utilizado em suas disputas judiciais com o pai ausente. Essa impressão leva 

em consideração o fato de Olga já verbalmente pressupor algum tipo de prejuízo de ordem 

psíquica na criança, assim como sua preocupação para que isso seja oficializado através de 

um documento redigido por um profissional competente, o que nos leva a corroborar a 

hipótese da mãe ainda alimentar esperanças de restabelecer alguma forma de contato com o 

pai por meios jurídicos. 

 Quanto aos efeitos terapêuticos do HTP em Fábio, cabe ressaltar o fato da criança ter 

verbalizado para seus familiares que havia gostado da realização dessa tarefa, além de tê-la 

estendido em companhia de seu irmão mais novo, o que sugere uma percepção positiva do 

holding oferecido no setting de avaliação. Percepção essa que, além de fortalecer um espaço 

seguro para o brincar, forneceu subsídios para uma breve retomada da transicionalidade, 

gerando não só apenas esse movimento criativo junto ao irmão mais novo quanto a sensação 

de segurança e liberdade necessárias para que Fábio iniciasse a conversação com o 

pesquisador falando abertamente sobre pontos de sua educação escolar que percebe que 

precisam ser desenvolvidos (Matemática). Ainda nesse sentido, aproveita os primeiros 

momentos da sessão para falar sobre sua dificuldade de estudar algumas matérias em casa e 

também sobre seus próprios comportamentos antissociais. Essas situações são um 

significativo indício do exercício de suas capacidades simbólicas sendo colocadas em jogo 

para elaborar suas próprias queixas manifestas.  

Ao término da sessão, a criança mantem-se tranquila e atenta. Não se apressa em deixar o 

setting de avaliação e despede-se demoradamente do pesquisador, o que nos indica bons 

preditores quanto a um engajamento em um possível futuro trabalho psicoterapêutico. Cabe 

ressaltar, contudo, que assim que presencia sua mãe verbalizar ao pesquisador que ela está 

“muito cansada” e sem maneiras de manejar as crises de agressividade do filho, Fábio 

instantaneamente muda sua expressão facial e corporal para uma postura mais triste e 

encolhida, sugerindo um possível sentimento de culpa que a criança possa estar apresentando 

por imaginar-se responsável pelo desgaste de Olga, além de sua percepção da falta de recursos 

maternos para dar suporte e contorno aos seus conflitos internos. 
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Estórias 

[Fábio, eu vou te mostrar alguns cartões com algumas figuras, tá? Daí eu quero que 

você veja eles me conte uma estorinha sobre o que tá acontecendo em cada um desses cartões 

que eu vou mostrar, entendeu?] Contar estórias, entendi... [Você pode falar do jeito que você 

quiser... Daí você vai me contando que tá acontecendo, o que eles tão pensando e sentindo aí 

nas estórias...] Tá bem, já entendi... [E vou anotar aqui o que você me falar enquanto você for 

contando, ok ] Tá... 

Cartão 1 

Tempo de Latência: 6 segundos. 

Tempo Total: 2 minutos e 8 segundos. 

Título: Os três pintinhos. 

 Vou começar pelo começo, tá? Era uma vez uma galinha que botou três ovos. De um 

ovo saiu um pintinho peludo, de um outro saiu um pintinho muito educado e do outro saiu um 

pintinho muito tagarela. (silêncio) Daí no primeiro almoço, o pintinho tagarela perguntou 

pra mãe “Por que minhocas?”. A mãe falou que era o alimento da galinha... (hesita) Daí o 

peludo falou “Tem uma pena no meu prato!”, daí  mãe respondeu “É porque você é muito 

peludo!”. Daí o educado disse pra todos que tinham que prestar mais atenção, porque o 

prato de minhocas estava caindo tudo. Quando a galinha percebeu, já era tarde demais. O 

prato tinha caído no chão e as minhocas tinham fugido tudo, mas os dois comeram no chão 

mesmo assim. Um dia, o pintinho tagarela adoeceu porque tinha comido uma minhoca 

estragada que caiu no chão, daí a galinha deu uma boa pra ele comer, ele melhorou, e fim. 

[Entendi... E o que você acha que eles estavam pensando e sentindo aí nessa história?] Eles 

estavam pensando em comer minhocas...E... (hesitação) Acho que eles estavam felizes. Todos 

eles... (hesita) Ahhh, todos não, esse da ponta aqui, o tagarela, estava ansioso. [Inventa uma 

nome pra essa estória agora...] Hum, “os três pintinhos”. 

Análise: 

 Na estória apresentada, os três pintinhos parecem manifestar diferentes aspectos da 

personalidade de Fábio (o tagarela, o educado e o peludo), com o primeiro representando os 

evidentes aspectos cognitivos muito desenvolvidos de comunicação verbal, o segundo aquele 

que se apresenta socialmente e que segue os moldes de conduta que a família e a escola 
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exigem e o terceiro como o que suja a comida/faz bagunça no momento da refeição, 

desafiando a ordenação estabelecida para o momento da refeição. 

 A partir do pressuposto de que esse cartão “explora os conteúdos manifestos e latentes 

do cartão relacionados à figura materna, no âmbito da oralidade e da gratificação versus 

frustração” (Boekholt, 2000), a análise dinâmica do material produzido identifica uma figura 

materna que percebe e reage de forma personalizada a cada um dos pintinhos, porém de forma 

atrasada (o que leva a complicações, como o adoecimento do tagarela), oferecendo uma 

reparação também de forma eventual e simples (apenas alimentá-lo novamente com uma 

minhoca saudável), a despeito de uma intervenção mais ampla que leve em conta a gravidade 

da situação de uma nutrição contaminada. Assim, o personagem que adoeceu, diferentemente 

de seus irmãos que estavam felizes, fica ansioso, denotando uma percepção do holding 

materno deficiente, uma vez que os cuidados recebidos se restringem ao manejo (parcial) e 

ignora a provisão de cuidados afetivos. 

Cartão 2 

Tempo de Latência: 6 segundos.  

Tempo Total: 2 minutos e 55 segundos. 

Título: Os três ursos. 

Era uma vez os três ursos: um filhote e dois adultos. Eles estavam brincando de puxar 

a corda com o filhote. Quando o primeiro adulto caiu, os outros dois caíram junto em cima 

do outro e a cauda do outro caiu. [A cauda do outro caiu?] É, a cauda desse aqui (aponta 

para o urso adulto do lado do filhote), daí esse daqui precisou ir pro hospital, só que não 

tinha hospital pra animais, a não ser o pet shop que não aceitava ursos. Só cachorros e 

gatos. (Hesita e depois acelera a velocidade da fala) Daí ele precisou aprender a viver sem a 

cauda e foram felizes para sempre. (silêncio prolongado) E nunca mais brincou de puxar a 

corda. [E por que você acha que ele nunca mais brincou de puxar corda?] (Retorna à 

velocidade normal da fala) Porque ficou com medo de perder a outra cauda. [É mesmo?] 

(silêncio) [E o que você acha que eles estão sentindo nessa história?] Ansiedade e felicidade. 

Esse aqui tá ansioso (aponta para o urso que puxa sozinho a corda) e esses outros aqui estão 

felizes. [E como chama essa estória?] “Os três ursos”. 
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Análise: 

Essa estória apresenta um caráter quase autobiográfico da vivência íntima da criança a 

respeito de sua percepção da experiência materna do abandono do pai. A brincadeira entre os 

ursos ocorria bem, até que o primeiro adulto cai e, em decorrência disso, o segundo adulto 

também cai e perde sua cauda. Notoriamente, uma parte de seu corpo comumente relacionada 

ao equilíbrio e a sustentação. O segundo urso precisou de cuidados no pet shop, mas não os 

encontrou prontamente (remetendo a percepção de Fábio de sua mãe emocionalmente 

fragilizada após a separação), o que resultou em uma forçosa resignação de ambos (dando 

indícios de um processo de deprivação) e do empobrecimento das atividades de brincar 

espontâneo.  

Esse empobrecimento surge como decorrente do aparecimento do sentimento de medo 

do filhote ao temer uma nova forma de privação (castração) de suas possibilidades de 

satisfação de suas necessidades afetivas. Cabe ressaltar que, pela segunda estória consecutiva, 

Fábio busca encerrar sua narrativa de forma apressada, o que sugere dificuldades na 

elaboração da percepção da figura materna como uma cuidadora que, ao mesmo tempo em 

que se mostra como a principal forma de suporte afetivo da criança, também é percebida 

como fragilizada e passível de ser danificada. Nesse sentido, cabe ressaltar que os principais 

medos da criança são relativos a ficar sozinho e perder a mãe (lembrando-nos uma relação 

objetal anaclítica), o que nos leva a refletir sobre as implicações da existência desse temor, 

uma vez que a criança apresenta marcantes processos identificatórios com essa que, de forma 

evidente, também demonstra comprometimentos em suas capacidades simbólicas de elaborar 

o abandono vivenciado. 

Cartão 3 

Tempo de Latência: 4 segundos.  

Tempo Total: 3 minutos e 15 segundos. 

Título: O leão envelhecido. 

 Era uma vez um leão muito velho, que adorava ficar sentado e que foi um 

guerreiro. Outro dia, ele foi um (hesita) rei... e no terceiro dia ele caçou um rato. No quarto 

dia, ele foi pra um presidente (hesitação seguida de silêncio)... De presidente ele foi 

demitido... (hesita) e voltou à sua vida normal... Até que um dia ele – como é que chama isso 
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daqui? Eu não lembro o nome! (apontando para a bengala)... - Ai! (aparenta desconforto por 

ter esquecido o nome de uma palavra aparentemente conhecida) Amuleto? Não, amuleto é 

tipo uma pulseira... (hesita)... Ah, vou chamar de “pau”. Até que um dia, o pau que ele usava 

pra andar quebrou e ele caiu. O rato tentou consertar com cola e não adiantou. O esquilo 

tentou consertar com fita adesiva e não adiantou. Um outro leão tentou consertar amarrando 

e não adiantou. Até que chegou um boi que falou assim “Isso daqui é só soldar!”. Tentaram 

soldar, mas esquentou demais e pegou fogo, daí o leão precisou ir embora se rastejando e 

fim. [E o que você acha que ele está pensando aqui?] Não sei... (hesitação) Não sei o que ele 

está pensando... [E o que você acha que ele está sentindo?] Tristeza, porque ele está 

rastejando. É difícil pra ele andar sem o pau dele... [Agora inventa um nome pra mim pra 

essa estória...] “O leão envelhecido”... 

Análise: 

 O tempo de latência cai, indicando reatividade ao conteúdo trazido pelo cartão. Tendo 

em vista que esse cartão sabidamente é associado a conteúdos latentes que apresentam 

“relação com uma imagem de potência fálica”, expressa-se nessa produção de Fábio uma 

figura que perdeu seu principal de objeto de sustentação e que, devido a isso, entrou em uma 

situação altamente desorganizadora (colapso) de suas capacidades físicas (passou a restejar) e 

mentais (entregou-se a tristeza). 

 As tentativas de amparo provenientes do ambiente não são suficientes para promover a 

adequada reparação da perda ocorrida (uma delas é inadequada e, inclusive, termina por 

destruir o objeto de sustentação), o que demonstra novamente um empobrecimento da 

vivacidade e da flexibilidade adaptativa do Self, frente a um meio que não oferece subsídios 

para o suporte de seu desenvolvimento. Diante de uma mobilização afetiva de angústias 

provenientes do contato com esses conteúdos de desamparo, entram em jogo processos 

defensivos e acontece um marcante esquecimento de uma palavra conhecida, o que causa 

visível desconforto para Fábio, tendo em vista sua eloquência verbal. 

Cartão 4 

Tempo de Latência: 5 segundos.  

Tempo Total: 3 minutos e 32 segundos. 

Título: Os quatro lobos e os três cangurus. 
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Era uma vez dois cangurus chegando num (movimenta bruscamente as mãos), ah não, 

são três! (Olha nos olhos do pesquisador e diz “Agora que eu percebi que tinha mais um!”. 

Era a mãe dos dois e um filhotinho. Um dia, eles chegaram na sua casa e viram ela destruída 

por causa de um incêndio florestal. Aconteceu que eles tiveram que ir pra outra casa, só que 

a outra casa era muito assustadora. Cheia de árvores secas e (hesitação) e também muito 

mato seco e à noite eles ouviam uivos. [Uivos?] É... um deles falou pra mamãe que tinha que 

mudar de casa rápido (aponta para a canguru sozinha na bicicleta), mas a mãe respondeu 

“Não,  ficaremos nessa casa, pois a nossa foi destruída!”. Só que os uivos continuaram a 

noite inteira. Dez anos depois, eles conseguiram descobrir de onde vinham os uivos. Lá tinha 

uma toca de lobos que ficava perto da casa. Aí fizeram um acordo com os lobos e 

conseguiram dormir em paz à noite. [Quem fez esse acordo?] A mãe que fez o acordo... 

(silêncio prolongado) [E o que você acha que eles estavam pensando e sentindo nessa 

história?] Tristeza, porque a casa foi destruída no incêndio... Eles querem comprar uma 

nova... [Entendi... E como chama essa estória?] “Os quatro lobos e os três cangurus”. 

Análise: 

 Essa estória traz uma narrativa de uma família, onde constam apenas uma mãe e seus 

filhotes, buscando maneiras para lidar com as consequências de um evento desorganizador 

(um incêndio que destruiu sua casa). A desvitalização seguinte a essa invasão ambiental 

(elementos descritos como “secos”), assim como o aspecto assombroso devido aos estranhos 

barulhos noturnos (uivos), aparecem como indicativos a percepção de Fábio a respeito da 

dificuldade família de lidar com a perda do lar anterior. Nesse sentido, as associações fazem 

menção à própria vida da criança e nos apresentam a uma trilha em que a catástrofe 

(abandono/incêndio) leva à depressão materna (crise afetiva/ambiente desvitalizado), o que 

faz com que os personagens infantis questionem a capacidade do ambiente de manter-se 

positivamente disponível e sólido frente a outras adversidades (medo do desconhecido 

representado pelos uivos).  

 Contudo, a estória termina, embora os personagens ainda expressando sentimentos de 

tristeza pela longínqua perda da casa (“dez anos depois”), com indicativos de esperança, uma 

vez que, mesmo a solução esperada sendo a obtenção de uma nova casa, existe um acordo de 

paz realizado pela mãe com a família de lobos, permitindo a família de cangurus “dormir em 

paz à noite”. Cabe ressaltar que a mãe de Fábio, anos depois do abandono de Marcelo, 

também realizou um acordo judicial com ele (em sua compreensão, para proteger o 
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desenvolvimento emocional do filho). Decisão essa que teve um impacto direto sobre os 

comportamentos antissociais da criança. 

Cartão 5 

Tempo de Latência: 14 segundos.  

Tempo Total: 2 minutos e 35 segundos. 

Título: O bebê tigre e o vagalume. 

 Era uma vez, um tigre bebê, que a mãe tinha que trabalhar todo dia. Enquanto ela 

trabalhava, ela deixava ele em casa.... (hesitação) Um dia, ela chegou e viu ele chorando. Aí 

ele gritava: “mamãe, mamãe, eu vi um negócio!”. Desde esse dia, ela chegava e via a mesma 

coisa! Ela fechava as cortinas e mesmo assim não adiantava, ela tirava o lençol da cama e 

não adiantava, ela acendia o abajur e não adiantava. Todo dia a mesma coisa... Até que um 

dia, ela viu a mesma coisa. Era uma luz muito brilhante que ficava sempre brilhando pelo 

quarto. Daí ela se aproximou e era um vagalume que estava preso lá dentro. Isso acendia à 

noite, na hora que ela ia trabalhar, por isso que o bebê ficava chorando, porque o vagalume 

não deixava ele dormir. Porque a luz dele era mais forte do que a do abajur. Quando a mãe 

soltou o bichinho, ele não ficava chorando mais. A mãe chegava do trabalho e ele estava 

dormindo! [E o que ele estava pensando nessa hora aqui?] Na verdade, ele está sonhando, né? 

O bebê tigre... (silêncio) [E como chama essa estória?] “O bebê tigre e o vagalume”... 

Análise: 

 Novamente, a criança realiza uma produção que aborda uma figura materna que age de 

forma a atender a necessidade de proteção do bebê e socorro aos seus medos, contudo esse 

auxílio aparece como uma resposta lenta, que não acompanha de forma sintonizada as 

demandas muito primitivas do bebê, indicando dificuldades maternas de identificação com o 

filho. A criança nos fala sobre seus terrores noturnos em um período muito precoce de seu 

desenvolvimento, em que ele ainda dependia inteiramente dela para satisfação de suas 

necessidades, mas seu afastamento para ir ao trabalho era subjetivamente percebido como 

longo demais, colocando em risco sua sensação de continuidade de existência. Nota-se que os 

episódios de choro desse bebê tigre, segundo Fábio, só aconteciam à noite durante a ausência 

da mãe, o que nos remete ao fato de que Olga também se afasta diariamente do filho durante a 

noite para trabalhar, deixando-o outrora sob os cuidados do pai e, após seu abandono, sob os 
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da avó, indicando-nos angústias antigas da criança a respeito da sua percepção da alternância 

entre presença e ausência materna. 

Cartão 6 

Tempo de Latência: 13 segundos.  

Tempo Total: 3 minutos e 28 segundos. 

Título: Um lobo e o helicóptero. 

 Era uma vez uma caverna que tinha dois hipopótamos e um lobo. Ah, vou deixar de 

lobo mesmo... Toda vez que alguém se aproximava da caverna, os hipopótamos saiam da 

caverna e o lobo ficava na boa. Um dia, numa lagoa subterrânea, ele estava olhando os 

vagalumes, quando viu que os hipopótamos não estava lá. Ele foi ver se tinha alguém por 

perto e não viu ninguém... No segundo, terceiro, quarto, quinto dia, foi a mesma coisa... Até 

que ele chegou nos hipopótamos e perguntou “Por que você estão saindo correndo toda 

hora?” “Tem coisas voadora passando por aqui e nós não sabemos o que que é! Estamos 

apavorados!”. O lobo ficou a noite inteira acordado pra ver se via algo até que escutou um 

barulho e olhou pra cima. Era um helicóptero e os hipopótamos saiam correndo por causa do 

barulho do helicóptero. Mas um dia o helicóptero pousou e os hipopótamos se esconderam 

dentro da caverna, daí o lobo ficou de guarda pra ver se alguém não iria invadir a caverna. 

Dois dias depois do acidente, eles não viram nada e ficaram tranquilos... Depois que o lobo 

ficou de guarda, ele foi embora... (silêncio prolongado) [Eles estão pensando ou sentindo 

alguma coisa nessa hora?] O lobo está pensando em vigiar e os hipopótamos estavam com 

sono, porque antes estavam com medo... [Entendi... Agora inventa um nome pra essa estória, 

Fábio...] “Um lobo e o helicóptero”. 

Análise: 

 Novamente são introduzidos personagens altamente reativos (através da expressão de 

medo) à presença potencialmente invasora de outros elementos/personagens desconhecidos. 

Dessa forma, especula-se aqui que a natureza íntima dessas repetições esteja, de alguma 

forma, conectada a conflitos internos da criança quanto ao seu próprio processo de 

autonomização/independência, na medida em que expressa esse recorrente sentimento de 

medo. Esse temor é decorrente da percepção de um frágil amparo afetivo de seus cuidadores 
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(especialmente a mãe) para que o processo de mediação da abertura ao mundo exterior ocorra 

de forma saudável.  

 Nessa estória, contudo, é exposto um novo personagem (um lobo, verbalmente 

descrito como masculino), com características de vigilância atenta, de prontidão de prestação 

de cuidado afetivo, de comunicação aberta (“Por que você estão saindo correndo toda hora?) 

e que demonstra estabilidade frente aos momentos de crise. Essa conjectura sugere uma 

idealização de Fábio a respeito da figura de um cuidador  masculino que venha ao encontro da 

família, favorecendo um processo seguro de exploração do ambiente (no primeiro momento 

da conquista da autonomia, onde sua presença física ainda é necessária). Também demonstra 

a espera de um personagem que promova o atendimento de suas necessidades básicas de 

conforto e proteção e facilite o desenvolvimento de suas capacidades simbólicas que 

permitam a passagem dos estados excitados para os estados de repouso mental (“os 

hipopótamos estavam com sono, porque antes estavam com medo”). 

Cartão 7 

Tempo de Latência: 7 segundos.  

Tempo Total: 3 minutos e 1 segundo. 

Título: O ataque dos quatro tigres. 

 É uma vez um tigre que estava faminto de fome, aí ele tentou comer o macaco. Mas 

ele subiu no galho e o tigre comeu o galho. [O tigre comeu o galho?] É, comeu... Na outra 

vez, o tigre foi educado e tentou conversar pra fazer o macaco descer pra pegar ele numa 

armadilha, mas não conseguiu, porque o macaco subiu de novo muito rápido... (olha para o 

pesquisador e pergunta: “Essa foi a quarta vez já?) [Do que você fala?] Do ataque... (o 

pesquisador permanece em silêncio) Quarta... Na quinta vez, ele chamou os amigos tigres pra 

atacarem juntos, mas não deu muito certo, porque um comeu galho, o outro comeu terra e o 

outro comeu cipó. O macaco foi pra outra árvore e os tigres derrubaram ela pra pegar ele, 

mas ele pulou pra outra antes. Aí eles foram buscar uma isca pra atrair o macaco, só que um 

dos tigres subiu antes da hora e estragou o plano. Assim, o plano falhou e eles ficaram 

frustrados e desistiram de pegar o macaco e fim! (apresenta expressão facial de 

concentração por alguns segundos) Ah, mas o macaco ficou feliz, porque agora não tem mais 

tigres perseguindo ele! [E como chama essa estória?] “O ataque dos quatro tigres”. 
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Análise: 

 Os conteúdos latentes desse cartão referem-se a uma relação carregada de 

agressividade (frente à castração ou à devoração) e também para o receio da agressividade 

interna e externa (Boekholt, 2000). Tendo isso em vista, nota-se como a estória estende-se 

através de um exaustivo processo de perseguição do macaco pelo tigre e seus amigos, não 

sendo exposto de forma precisa quem é o protagonista da narrativa. Tamanha busca pela presa 

e tantas frustrações decorrentes das falhas em capturá-la são indicativos de um desgastante 

processo defensivo sendo utilizado pelo Self, constantemente ameaçado pelas múltiplas e 

diversificadas formas de invasões do meio e notoriamente não amparado por nenhuma outra 

figura. A percepção destas angústias paranóides parece estar ligada com a estória anterior de 

hipervigilância, contudo de forma significativamente aumentada nesse cartão, fato que leva a 

criança a se confundir em quantas vezes o protagonista já tinha sido atacado. A ambivalência 

sobre a possibilidade de poder experienciar os conteúdos agressivos evocados pelo cartão 

levam a criança a uma simplificação da estória e a um desfecho ambíguo, onde, por um lado, 

alguns personagens tem sentimentos de frustração (resignação forçada pelas imposições do 

meio) e de felicidade de um outro por livrar-se das ameaças de perseguição (sobrevivência do 

Self, mesmo após as adversidades).  

Cartão 8 

Tempo de Latência: 12 segundos.  

Tempo Total: 4minutos e 10 segundos. 

Título: O programador de jogos. 

 Era uma vez uma família de macacos. Avó, a mãe e o (hesitação prolongada) e o pai 

(hesitação) e o filhote.  Enquanto a avó estava falando sobre o que está acontecendo na TV, a 

mãe do macaco filhote perguntou pro pai se era uma boa idéia deixar ele mexer no 

computador. “Não, ele ainda é muito novo!”. O macaco foi pra quatro, cinco, seis anos 

quando ele conseguiu ganhar seu primeiro celular e o pai disse “Primeiro você aprende a 

mexer no celular, daí quando aprender eu deixo você mexer no computador”. Só que ele 

ainda não sabia mexer muito bem no celular e acabou entrando no telefone. E ele ligou pra 

mãe, ligou pra avó, ligou pro pai, ligou pra polícia, ligou pro vizinho, ligou pra todos os 

lugares. Aí o pai chamou ele “Então e você que está fazendo trotes?” [Fazendo o que?] 

Trotes. Daí explicou que não podia mexer no telefone desse jeito. Aí quatro anos se passaram 
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e o macaco ficou com oito anos e ele já tinha computador e ele falou “Um dia quero ser 

youtuber”. Ele falou que um dia ele queria ser um programador de jogos. Depois, quando ele 

tinha 15 anos, comprou sua primeira webcam. Com os 17 comprou um microfone e com os 18 

conseguiu comprar a câmera pra filmar computador. Aí ele se tornou um programador de 

jogos e criou vários jogos e aplicativos para celular e ficou famoso por causa do jogo do 

PacMan e o Jogo das cadeiras e do fogão. Ele ficou muito famoso e os pais deles ficaram 

muito orgulhoso por ele ser assim. [E ele como ficou?] Ele ficou muito feliz também![E como 

chama essa estória, Fábio?] “O programador de jogos”. 

Análise: 

O oitavo cartão aborda conteúdos latentes referentes aos processos familiares 

socializadores e também aqueles aspectos referentes à culpabilidade associada à curiosidade e 

à transgressão na relação pais-filhos. Tendo isso em vista, essa estória vai num sentido oposto 

a todas as produções anteriores, uma vez que expressa a necessidade do protagonista de se 

socializar, desenvolver-se e se destacar, tendo a família toda como promovedora de suporte 

afetivo, prático e firme no que se refere à transmissão das normas sociais. O macaco filhote, 

protagonista da estória, desenvolve apreço e curiosidade pelas novidades tecnológicas e 

começa a explorá-las de forma intuitiva e espontânea, sob supervisão do pai e da mãe, até o 

momento em que faz mau uso do telefone e é repreendido de forma firme, porém compatível 

com seu entendimento.  

A garantia de um ambiente suficientemente bom pela figura materna e especialmente a 

paterna nessa narrativa garantem a transmissão de um quadro de referência para o macaco 

filhote, de forma que demonstram que é seguro ele vivenciar suas experiências exploratórias 

(motricidade), testar e compreender o limites socialmente determinados e de ser castrado mas, 

contudo, direcionar sua satisfação narcísica para os gestos criativos de desenvolvimento de 

jogos, através dos quais obtém reconhecimento e admiração dos familiares. Essa estória 

sugere a experiência emocional buscada por Fábio, conforme atualmente intensifica seu 

interesse puramente cognitivo pelas atividades de computação na internet, em meio a suas 

vivências de uma sensação de falta de um espaço seguro para o brincar criativo, onde a 

transicionalidade possa ser retomada e sustentada. 
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Cartão 9 

Tempo de Latência: 10 segundos (faz um comentário aos 5 segundos). 

Tempo Total: 3 minutos e 21 segundos. 

Título: O coelho nervosinho. 

 Nossa, tá mais parecendo uma cena de filme de terror isso! Ah! (simula um susto, 

levantando os braços). O coelho nervosinho... Já vou logo botar o título! [Esse é o título?] Já! 

(silêncio) Era uma vez um coelho que ficava no quarto e era muito nervoso quando a mãe 

dele saia. O pai dele ficava com ele porque ele jogava o travesseiro, jogava a manta e 

berrava dentro do quarto. Um dia a mãe chegou e a casa estava destraçalhada e ele fazendo 

bagunça. Perguntou para o pai o que aconteceu e ele disse “Esse coelho precisa de um 

tratamento! Ele está muito nervoso!” Quando ele foi no psicólogo, não passou cinco minutos 

e ele já foi expulso da sala, porque ele derrubou as coisas lá dentro. Quando a mãe já estava 

desistindo de ir para o (hesitação) quinto psicólogo, ele ficou calmo e acostumou (hesitação 

prolongada e mudança repentina de assunto). Na verdade, a mãe estava no telefone e ele 

passou na frente da mãe e, sem querer, a mãe atropelou ele. Depois disso, ele ficou mais 

calmo. [Que jeito que ela atropelou ele?] Ela bateu nele sem querer. (gagueja) Se bem que 

isso acontece toda hora lá em casa...(silêncio) [Como que isso acontece?] Às vezes, eu vou 

correr pro quarto e meu irmãozinho pra sala, daí a gente esbarra na gente ou esbarra na 

mamãe. [Entendi... E como que você acha que termina essa estória?] Ah, aí o coelhinho fala 

“Eu tava nervoso por causa de uma farpa que tinha entrado na minha orelha!”. Mas, quando 

ele caiu, a farpa saiu e fim, finish. [E o que ele está pensando nessa estória?] Ele estava 

pensando em jogar travesseiro... [E o nome dessa estória qual é ?] “O coelho nervosinho”. 

Análise: 

A respeito dessa estória criada por Fábio, baseando-se no pressuposto de que esse 

cartão remete a conteúdos latentes de solidão e abandono, além de sua verbalização de um 

desconforto imediato aos estímulos, cabe ressaltar a presença de uma dúvida da criança a 

respeito do seu próprio ambiente em que vive ser, ou não, capaz de suportar e dar continência 

aos seus comportamentos antissociais. Os familiares e os psicólogos na estória não puderam 

auxiliar o “coelho nervosinho”, na medida em que não apresentaram condições de 

oferecimento e sustentação do espaço potencial necessário pelo qual o Self pudesse continuar 

a se desenvolver e se enriquecer, permitindo assim a elaboração dos reais conflitos internos. 
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Os sintomas descritos desaparecem em função de um incidente com a mãe (análogo ao modo 

abrupto de uma ação de caráter repressivo), mas isso não consiste na solução definitiva e mais 

adequada, visto que não é acompanhado de uma compreensão integrada da realidade (que 

permita o entrelaçamento entre as experiências, afetos, representações). Dessa forma, nota-se 

que a criança encerra a estória fazendo referência ao mesmo ponto de partida, onde o coelho 

nervosinho “estava pensando em jogar travesseiro”, mesmo não mais exteriorizando sua 

agitação e impulsividade junto aos adultos. Assim, ainda fica a ser preenchido o espaço 

solicitado de uma figura de cuidado que auxilie no desenvolvimento de seus processos de 

simbolização através do oferecimento efetivo das funções de holding, handling e a 

apresentação de objetos, não apresentados pelos personagens até então descritos. 

Cartão 10 

Tempo de Latência: 3 segundos. 

Tempo Total: 3 minutos e 36 segundos. 

Título: A cachorrinha traumatizada. 

 Era uma vez uma mãe (silêncio) que cuidava de um filhotinho de cachorro. Daí um 

dia, a mãe falou “Já passou da hora de você aprender a usar a privada!”. Aí o cachorrinho 

falou “Mas eu tenho muito medo de cair dentro dela!”. Dois anos depois, ele aprendeu a 

usar a privada. Um dia, ela caiu dentro da privada e traumatizou com isso (silêncio). Daí a 

mãe salvou ela, só que ela nunca mais usou a privada de novo. Só usava o (hesitação longa) 

só usava o quintal... e fim. [E como você acha que eles estão se sentindo aí?]  O filhotinho tá 

com medo e a mãe tá frustrada (silêncio prolongado) porque ela não consegue fazer o 

filhotinho ir pro banheiro! Ela quer dar educação pra ele, pra ele não fazer mais no quintal, 

porque eles são cachorros muito educados. Mais que o normal. (acelera a velocidade da fala 

e balança-se na cadeira) Meu cachorro já deu um choque que parecia a doença da vaca 

louca! (dá risada) [Como assim?] Ele veio correndo demais e deu uma patada. E no 

negocinho tinha um fio solto, desencapado, daí ele tomou choque aí ele assustou. [E o que 

aconteceu nessa hora?] Minha mãe gritou comigo, mandando eu subir no sofá, achando que 

era bicho. Aí eu olhei e falei que era choque, porque o fio estava desencapado. Aí ela passou 

uma fita adesiva... [Entendi... Agora me diz como que chama essa estória que você contou...] 

(hesitação) “A cachorrinha traumatizada”. 
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Análise: 

 O tempo de latência cai bruscamente, sugerindo maior nível de impulsividade da 

resposta frente à apresentação dos estímulos desse cartão, cujos conteúdos latentes evocam a 

relação progenitor/filho em termos de agressividade e proximidade corporal. Nessa estória, a 

o processo de socialização promovido pela mãe corria de forma satisfatória, contudo algo 

acontece (uma queda) e uma angústia intensa paralisa todo esse processo. Nota-se a confusão 

dos gêneros masculino e feminino a respeito do(a) personagem que vivenciou a queda, 

indicando a possibilidade, já anteriormente discutida, da criança, em uma situação projetiva 

complexa, estar enunciando sobre si própria e sobre sua percepção do processo de crise 

emocional da mãe, que presenciou de maneira próxima. 

 As hesitações longas, os silêncios prolongados e a súbita aceleração do ritmo da fala 

para introduzir um assunto fora da narrativa, sugerem indícios de dificuldades internas da 

criança de lidar com angústias de aniquilação vinculadas à sua própria desconfiança a respeito 

da consistência e estabilidade da capacidade materna de promover holding de forma 

satisfatória, comprometendo, assim, a integridade de um Self em desenvolvimento que está 

sob o risco de “cair para sempre”. 

 

Quadro preferido e quadro preterido 

Tempo Total: 36 segundos. 

Cartão que mais gostou: Segundo (ursos puxando a corda). 

Cartão que menos gostou: Nono (coelho filhote no berço). 

[Agora eu vou espalhar todos os cartões aqui na mesa, Fábio... Eu quero que você veja 

todos eles e me diga qual você gosta mais e qual você gosta menos, pode ser? Aham (acena 

positivamente com a cabeça)... (reflete por alguns segundos e aponta para o cartão nº 2) Esse 

aqui! [Esse aqui é o que? O que você gosta mais ou gosta menos?] É o que eu gostei mais! [E 

porque você gostou mais desse?] Ah, não sei...(movimento rápido com o corpo para alcançar 

o outro cartão)E esse aqui eu gostei menos (aponta para o cartão n°9) [Esse aqui?] É... 

(silêncio) [E porque você gostou menos dessa?] Ah, é meio assustador, não sei... (hesitação) 

É... (silêncio) 



187 
 

 
 

Análise: 

 A análise dos cartões favoritos e preteridos reforça a ideia de Fábio dar conta de 

representar, de maneira intensa e expressiva, através da criação de seus personagens seus 

conflitos internos mais significativos no atual momento de sua vida. O cartão que mais gostou 

(Número 2), conforme a análise previamente exposta, mostra-nos um panorama sobre a 

percepção da criança a respeito de suas vivências passadas dos sentimentos conflituosos – 

seus e da mãe – frente ao abandono do pai, sugerindo-nos um indicativo das causas primeiras 

de sua inquietude e dificuldades de prosseguir no exercício da transicionalidade. A partir 

desse impedimento, nota-se um bloqueio de elaborar uma justificativa ao pesquisador para a 

escolha desse cartão, indicando a ainda presente e difícil elaboração da marcante perda 

familiar. O cartão preterido, por sua vez, traz uma perspectiva mais relacionada com o 

momento atual da vida da criança (as consequências íntimas do evento descrito no segundo 

cartão), uma vez que revela os sentimentos paralisantes (“é meio assustador, não sei...”) da 

criança frente a sua própria percepção de um ambiente que não tolera, não fornece subsídios 

para a elaboração e nem dá contornos para os comportamentos antissociais, dificultando mais 

ainda o seu processo de sublimação (uma vez que o “coelho nervosinho” continua retornando 

sempre ao ponto inicial dos sintomas). 

Síntese do CAT-A: 

A aplicação (aspectos técnicos e transferenciais) e análise do instrumento propiciaram 

um levantamento de três principais eixos temáticos dentro das produções de Fábio: o primeiro 

caracterizado pela percepção de um empobrecimento das capacidades maternas após a 

ocorrência de um evento desorganizador, o segundo pela descrença a respeito da 

confiabilidade do ambiente (notoriamente o cuidado materno, mas também todo o ambiente 

familiar social disponível) e, por último, o emprego de mecanismos defensivos contra 

angústias predominantemente paranóides e de aniquilação, apresentadas frente à exposição a 

esses tópicos anteriormente mencionados. Esses eixos aparecem em oito estórias, de forma 

isolada ou combinados entre si. 

 Quanto ao primeiro eixo, presente de forma marcante em três narrativas, nota-se a 

repetição de descrições da figura materna como mutilada devido a um acidente, traumatizada 

devido a uma queda ou desvitalizada em meio a uma situação que exigia uma postura de 

maior solidez, sugerindo uma expressão de um incômodo referente à própria apercepção que 

Fábio (e o pesquisador) vivenciaram ao buscar compreender, cada um à sua maneira e 
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duração, o (fim do) da dinâmica do relacionamento dos genitores, a posterior doença grave de 

Olga e seu posicionamento frente aos comportamentos sintomáticos da criança. Quanto ao 

segundo eixo localizado, a descrença dos personagens a respeito da qualidade e eficiência do 

ambiente e do cuidado materno, expresso em 5 narrativas, Fábio constrói personagens que 

observam em seus cuidadores (a mãe, familiares e psicólogos) atrasos, falhas ou medidas 

inconsistentes de contenção e suporte da motricidade acelerada, dos comportamentos 

antissociais, dos seus medos expressos e de suas afecções.  

A despeito desses aspectos particulares de cada um, todos esses cuidadores (dentro 

dessas 5 narrativas) apresentam em comum pouca capacidade de regredirem ao nível dos 

personagens filhotes para favorecer a compreensão das necessidades básicas e oferecerem 

holding aos protagonistas. A dificuldade de estabelecer uma relação de confiança com o 

ambiente leva à repetição dos conteúdos identificados no terceiro eixo. Ao longo das 

associações das narrativas, as hesitações, esquecimentos (que levam a alterações de humor de 

Fábio dentro do setting) e os desfechos acelerados e simplistas para estórias que, até então, 

vinham sendo elaboradas de forma prolixa, aparecem justamente logo após os conteúdos 

acima descritos, sugerindo a presença de uma reação defensiva imediata visando à 

sobrevivência do Self frente ao risco de ser tomado por angústias de caráter persecutório 

(potenciais agressores à espreita na noite) e de aniquilação (definhamento/embotamento 

afetivo dos personagens/quedas seguidas de traumas). 

 Contudo, cabe destacar que os cartões sexto (narrativa do lobo vigilante) e o oitavo (da 

família de macacos utilizando a tecnologia) trazem estórias com indicativos positivos do 

registro psíquico de boas experiências gratificantes da criança, relacionadas, respectivamente, 

à sensação de proteção frente aos medos noturnos causadores de angústias persecutórias e ao 

fornecimento de um ambiente familiar suficientemente bom que promove compreensão, 

suporte e subsídios ao desenvolvimento para o Self em formação dos filhotes. Nesse sentido, 

há um indício da possibilidade de retomada da transicionalidade mediante a sustentação 

destes elementos, que aqui foram apresentados nas associações da criança por meio de 

personagens masculinos (lobo e macaco pai). Nota-se que o enquadre proposto no setting de 

avaliação também promoveu um efeito terapêutico em Fábio, conforme é trazido por Olga ao 

relatar o anseio do filho de convidar o irmão mais novo para acompanhá-lo na atividade de 

desenhar em casa, logo após a sessão do HTP, e também com a própria criança 

espontaneamente expondo ao pesquisador as percepções que carrega consigo acerca das 

próprias dificuldades escolares. 
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4.2.5. Síntese do Caso 2 

De forma geral, a análise do conjunto de dados obtidos sugere uma relação entre a 

experiência sofrida pelo abandono paterno do lar e uma posterior quebra de continuidade nos 

processos de transicionalidade vividos pela criança. Contudo, nesse caso avaliado, notam-se 

especificidades na expressão dos comportamentos antissociais reativos ao abandono, bem 

como em outros tipos de comportamentos defensivos frente à percepção de uma mãe 

profundamente lesada em seus aspectos narcísicos mais profundos. Além disso, é possível 

constatar que Marcelo teve um papel marcante no auxílio do processo de desmame de Fabio, 

nos momentos iniciais de sua vida. 

As rotinas diárias e os planos de vida de Marcelo e Olga não eram uníssonos. 

Enquanto Olga buscava estabelecer e manter uma profícua vida profissional fora do lar, 

Marcelo, valendo-se de abastado suporte familiar econômico, optava por ficar em casa o dia 

todo e dedicar-se às tarefas de cuidado do filho dentro e fora do lar (incluindo nos aspectos 

lúdicos, como passeios e visitas a parques). Apresentava limitações quando à capacidade de 

promover handling adequado (principalmente em questões de limpeza/higiene do filho), 

contudo exercia de forma muito competente o holding e operacionalizava, de forma 

adequada, a apresentação de objetos à criança. 

Nota-se que o pai, nesse caso avaliado, teve um papel essencial nas vivências da 

família durante o período de transição do estado de dependência absoluta para o de 

dependência relativa, quando Olga ainda efetuava a regressão típica da preocupação materna 

primária, adaptando-se às necessidades do bebê. Essa conjectura de cuidado e adaptação 

maternos de fato aconteceu no caso avaliado, porém de forma muito precoce teve sua oferta 

restringida devido à necessidade de Olga de ausentar-se nos períodos noturnos para o 

trabalho. Cabe ressaltar que, na sintomatologia atual da criança, grande parte de suas 

manifestações de ansiedade de separação estão ligadas a questões noturnas como o sono e 

pesadelos, além de uma parte significativa de suas produções nos testes projetivos remeterem 

a situações angustiantes ocorridas durante o período escuro do dia.  

Dessa forma, no caso de Fábio, vale dedicar uma parte especial de nosso olhar clínico 

às condições sob as quais se configuraram o processo de desmame, compreendido aqui como 

muito mais amplo do que o simples ato de interrupção da amamentação (que durou 6 meses, 

pois a mãe, em decorrência do trabalho, optou por substituir totalmente o leite do peito por 

leite NAN). Quando a mãe passou a se ausentar fisicamente por horas durante o período 
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noturno, levando consigo, com a sua decisão de interromper a amamentação no peito, o leite 

(memória física da nutrição e das boas experiências gratificantes), outras experiências de 

conforto sustentadas por Marcelo fizeram-se presentes na vida de Fábio. Nesse ponto 

específico da vida da criança, podemos sugerir que a constância da presença paterna 24 horas 

por dia opunha-se à recente implantada alternância entre presença e ausência da mãe (ainda 

não totalmente compreendida pelo filho). Dessa forma, o apoio realizado por Marcelo ao 

processo de desmame mostrou-se intimamente relacionado com a capacidade de Fábio de 

suportar a implantação do processo ilusão-desilusão, conforme gradualmente, sob seus 

cuidados paternos, ia desenvolvendo a capacidade de suportar as falhas e atrasos maternos, 

sem perdas da sensação de ser e de existir, o que garantia a manutenção de seus gestos 

espontâneos. 

Contudo, mediante repetidas solicitações não atendidas do cuidado materno, mesmo 

sob os cuidados de Marcelo, Fábio parece ter engendrado um estado de hipervigilância, a fim 

de tentar compreender as alterações do meio, onde sua confiança fora, de certa forma, abalada 

com o afastamento repentino da mãe e a consequente retirada da amamentação no peito de 

forma brusca. Nesses casos, crianças inteligentes como Fábio têm maiores chances de se 

adaptarem ao meio por meio do intelecto, utilizando-se da vigilância, da compreensão 

cognitiva e da precoce autonomização frente a uma dificuldade do uso espontâneo do 

ambiente para seu desenvolvimento.  

Nesse sentido de uma acelerada autonomização e compreensão mental da realidade, 

conforme a própria Olga relata, em tom orgulhoso, sobre o desenvolvimento do filho nos 

primeiros dois anos de vida, Fábio “se adaptava a qualquer coisa muito rápido”: com 1 ano e 

2 meses de idade retirou a própria fralda e “só fez xixi na cama uma única vez na vida”, com 1 

ano e meio de idade já andava e recusava ajuda para se alimentar, pois gostava de realizar 

essa atividade por conta própria. Conforme a entrevista de anamnese, as conversas da criança 

com o pesquisador dentro do setting de trabalho e algumas de suas produções, nos indicam, 

Fábio aparenta utilizar até os dias de hoje o recurso da mentalização (split off intellect) para 

“vigiar e controlar” o ambiente e, nas rupturas no processo de ser cuidado (caretaken), 

assumir o cuidador (caretaker) de si próprio. Dessa forma, podemos sugerir que o 

desenvolvimento ampliado de sua inteligência permite-lhe, parcialmente, suprir as falhas 

ambientais das sensações de perdas maternas e paternas, conforme investiga e cataloga as 

novas configurações do meio, sem perder suas positivas lembranças psicossomáticas do 

ambiente pré-representacional, acumuladas durante as vivências da dependência absoluta. 
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Notoriamente, esse recurso mental emerge e é reforçado em diversas situações da vida 

de Fábio: frente ao desmame abrupto; ao abandono paterno (aquele que amenizou os efeitos 

do desmame); ao afastamento da família do pai após a separação; à piora das condições 

ambientais no novo status socioeconômico sem a ajuda da família paterna; e, por fim, à crise 

emocional da mãe que levou à sua posterior doença incapacitante. O uso do recurso defensivo 

da mentalização, de início, era amenizado devido às ações proativas suficientemente boas do 

pai, relatadas por Olga, nos cuidados do filho durante os primeiros anos da sua infância. A 

disponibilidade plena de Marcelo durante todos os dias, o dia todo, mantinha especial função 

de ancoragem e estabelecimento de um ponto de segurança, por meio do qual a confiança na 

sobrevivência do ambiente bom se sustentava (capacidade de frustrar-se sem se 

desesperançar). Nas primeiras etapas da vida de Fábio, o oferecimento paterno de holding e 

suporte adequado para as experiências transicionais é claro e aqui, nesse caso avaliado, 

ocorreu, inclusive, a eleição de um objeto transicional (a fralda chamada “Muchiba”), que 

materializava tal conquista.  

O relato de Olga nos mostra a importância de Marcelo para a função de amenizador 

dos terrores noturnos do filho, e como grande responsável pela sustentação do espaço 

potencial de Fábio, através de apresentação de holding adequado e da exposição moderada, 

segura e lúdica ao mundo externo (apresentação de objetos). Dessa forma, mesmo na ausência 

da mãe, o processo gradual de separação e independência emocional desta, manteve-se 

positivamente amparado em vivências suficientemente boas com o pai, que alimentavam a 

espontaneidade, a segurança, a continuidade de existência do Self. Contudo, conforme nos 

relata Olga, a sensação de sobrecarga do pai dentro do lar (constantemente oposta à 

possibilidade de voltar a ter uma vida com menos responsabilidades, na sua cidade natal, 

junto à avó paterna) gradualmente tomou forma e levou Marcelo a abandonar a família, sem 

nenhum tipo de aviso prévio nem justificativa posterior. 

Nesse ponto do seu desenvolvimento emocional, Fábio encontrou-se frente à privação 

da figura que representava, em grande parte, um facilitador do processo de desmame, assim 

como foi exposto paulatinamente a uma figura materna “desestabilizada emocionalmente e 

sem saber o que fazer” (sic). Notoriamente, a segunda perda remete à primeira, pois reacende 

angústias depressivas relativas às questões de presença-ausência e cuidado-desamparo. A 

privação do pai também teve impactos indiretos sobre o desenvolvimento do filho, uma vez 

que foi seguida do abandono da família paterna (privação de vínculos afetivos que sustentam 

a memória do pai) e a consequente queda no padrão de vida da criança, de um nível abastado 
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(composto de situações sociais e lúdicas repletas de estimulações sensoriais) para um nível 

sócio-econômico classe C2. Pelo lado materno, também impõem-se situações cujas 

apreensões foram difíceis para a criança realizar de forma simbólica: a crise emocional da 

mãe, o nascimento do irmão mais novo pouco tempo após o abandono, a doença incapacitante 

de Olga e, permeando todas essas situações relatadas, sua atravancada capacidade de efetuar 

uma regressão apropriada para fornecer holding ao filho. 

O alto nível de ansiedade de separação e os indicativos de angústias de aniquilação nas 

produções da criança sugerem uma preocupação sua quanto à possibilidade de manter vivas 

no psiquismo suas experiências gratificantes de sua primeira infância sob os cuidados de 

ambos os pais. Sobre a temática específica das privações vividas pela criança, frente à 

percepção de uma primeira desadaptação abrupta entre mãe e filho; seguida de um privação 

da figura paterna que fortalecia a mãe para suportar o ódio inerente ao desmame, (além de 

promover holding ativamente); e ao posterior estreitamento dos laços sociais de Fábio, 

surgem os primeiros indícios da tendência antissocial, como resposta reativa a tal 

configuração invasiva do ambiente. 

Os comportamentos antissociais, sob a ação de intervenções de caráter religioso com 

aspectos punitivos, diminuíram por um período, mas intensificaram-se abruptamente com a 

iminência da retomada de contato com o pai, o que sugere dificuldades na capacidade de 

elaboração do luto da criança frente às suas vivências de perda do objeto, indicando um 

funcionamento típico das anestruturações. Nota-se a partir do relato de Olga na anamnese e 

das produções projetivas da criança, a repetida expressão de relações dependência, vinculada 

a um cuidado materno que incita estar muito próximo (pra evitar a sensação de novas perdas) 

ao mesmo tempo que impulsiona o filho a se desenvolver mentalmente de forma acelerada 

para compreender a instabilidade da sua realidade objetiva.  

Assim, Fábio demonstra dificuldades em transitar e concluir as tarefas evolutivas 

específicas do estágio da dependência relativa, pois permanece oscilando por funcionamentos 

característicos ora do estágio da dependência absoluta ora da independência relativa, 

apresentando impedimentos significativos para retomar o processo de transicionalidade 

suspenso, reforçando os comportamentos antissociais como uma maneira possível de 

expressão da não satisfação de suas necessidades iniciais. 
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4.3. Apresentação do Caso 3 - Privação tardia da figura paterna devido à prisão do pai. 

Vitor tinha sete anos e três meses de idade no momento do processo de avaliação. É 

filho de Marta, de 41 anos de idade e de Luis, de 31 anos. Tem uma irmã, Carolina, de 9 anos 

de idade, que mora na mesma residência. Vitor perdeu o contato diário com o pai em duas 

situações diferentes devido a sua reclusão penitenciária. A primeira separação, devido à 

interceptação de carga roubada, aconteceu quando ele tinha 5 anos e 4 meses, caracterizando, 

assim, dentro dos critérios para essa pesquisa, um caso de privação tardia da figura do pai. 

Sua pena durou 1 ano e 6 meses e, após voltar para casa, dois meses se passaram e ele foi 

novamente preso por agressão física a um dos policiais que o havia autuado da primeira vez. 

O período na prisão trouxe a Luis profundas marcas emocionais, decorrentes dos episódios de 

espancamentos e estupros que sofreu, o que o fazia expressar sua intensa revolta nas visitas 

regulares que família realizava, deixando a todos e, especialmente Vitor, muito assustados.  

A principal queixa da mãe em relação à criança é o fato de Vitor apresentar recorrentes 

comportamentos de desobediência frente a sua autoridade, de driblar suas ordens de maneira 

sorrateira para sair de casa e, principalmente, a de recorrer a agressões físicas contra qualquer 

pessoa, adulto ou criança, como resposta quando é contrariado em suas vontades, 

independente de qual natureza sejam. As agressões frequentes a crianças já foram motivo de 

um pedido para se retirar de sua escola anterior e, atualmente, também têm acarretado 

prejuízos em seus relacionamentos pessoais, visto que a família já recebeu um aviso prévio da 

ONG educativa, em que está matriculado, de que seu acompanhamento será interrompido, 

caso haja novo episódio de conflito. A mãe relata que os comportamentos agressivos e 

transgressores de Vitor tiveram início alguns meses após a primeira prisão do pai, 

paralelamente ao aparecimento de sintomas de enurese e de fortes dores de barriga sem 

diagnóstico clínico detectado. 

Com relação ao Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ), utilizado na 

seleção da criança para a presente pesquisa, as respostas da mãe indicam que o filho apresenta 

as Escalas “Comportamento Pró-social”, “Hiperatividade” e “Problemas de relacionamento 

com os colegas” tidas como “Normal” e as Escala “Sintomas Emocionais” e a de “Problemas 

de Comportamento” classificada como “Anormal”. Com relação a essa última categoria, 

destaca-se que a mãe respondeu “É muito verdade” para os itens “Frequentemente briga com 

outras crianças ou as amedronta” e “Frequentemente tem acessos de birra e de raiva”, assim 
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como respondeu “Não é verdade” para o item “Geralmente é obediente e faz normalmente o 

que os adultos lhe pedem”.  

Os resultados do Critério de Classificação Econômica Brasil (2008), conforme 

proposto pela ABEP, situam a família na Classe C2, representante de 21,8% da população 

brasileira. Os dados econômicos foram respondidos com base nos bens materiais da casa em 

que Vitor vivia até dois meses atrás. Atualmente ele, sua mãe e sua irmã residem na casa de 

uma tia da mãe, mesclando seus bens, o que se for definitivamente estabelecido, pode elevar o 

estrato bruto obtido neste instrumento para a Classe C1. 

 

4.3.1. Entrevista de Anamnese 

 A entrevista inicial com a mãe foi realizada na escola de Vitor. Foi agendada, via 

telefone, para uma quinta feira de manhã, em um dia em que a mãe não tinha compromissos 

de trabalho agendados. Teve duração de 55 minutos, tendo a mãe se mostrado bem disposta 

ao diálogo no decorrer de toda a conversa, porém respondendo sempre de forma pontual e 

econômica. A data da entrevista precisou ser remarcada duas vezes, pois a mãe faltou nos 

dois compromissos com o pesquisador sem apresentar justificativa prévia. No dia da 

entrevista, ela se apresenta vestida de maneira simples, harmônica, e sem utilizar nenhum 

adereço (brincos, anéis, pulseiras etc). Após nova explicação sucinta dos objetivos da 

pesquisa, repassam-se os escores do SDQ preenchidos pela mãe. Ela assina o segundo TCLE 

e responde o Critério de Classificação Econômica Brasil. 

O gravador de áudio é ligado e a entrevista com a mãe se inicia com ela fornecendo os 

dados gerais sobre os moradores da casa atual. Cabe ressaltar que até dois meses atrás, Marta 

estava morando apenas com os dois filhos na casa onde vivia com o pai de Vitor, mas agora, 

devido à diminuição de sua carga horária de trabalho e consequente redução da renda mensal, 

foi morar com uma tia (Cláudia, 38, diarista), irmã de sua mãe. Nessa mesma casa moram as 

duas filhas de Cláudia (Carla, 22, diarista e Marcela, 5, estudante), seu cunhado João (30, que 

é caminhoneiro e vai à casa somente 2 vezes por semestre) e sua neta Vitoria (5, estudante). 

Marta tem 41 anos, ensino fundamental completo mais curso supletivo, pele negra, religião 

evangélica praticante e é diarista. Vitor tem 7 anos e 3 meses, segundo ano do ensino 

fundamental, pele negra e religião evangélica. Carolina tem 9 anos e 11 meses, quarto ano do 

ensino fundamental, pele negra e religião evangélica praticante. 
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Segundo a queixa da mãe, Vitor tem apresentado ao longo do último ano 

comportamentos de agressões físicas e verbais a colegas de escola e adultos em geral. 

Perguntada sobre o estopim para os comportamentos acontecerem, a mãe diz que não percebe 

uma causa aparente, pois a situação “começa do nada” (sic) quando o filho não aceita algo 

que lhe desagrade. Conta que quanto mais ela tenta conter a agressividade da criança, mais 

nervoso ele fica, chegando a ter levantado uma faca de cozinha para ela em um episódio 

ocorrido há poucos meses atrás. Quando, eventualmente, a mãe dá tapas nas nádegas da 

criança, a fim de contê-la, Vitor realiza provocações em tom de desdém e dá risadas.  

Marta conta que a criança costuma “escapar pra rua” às tardes, após voltar da escola, 

para ir soltar pipa com os meninos do bairro e que ela não tem notícias do filho até que ele 

volte espontaneamente à noite. Seus pedidos ou tentativas de manter a criança dentro de casa 

(com um cadeado no portão) não surtiram efeito, pois o filho encontra maneiras de sair da 

casa (pula muros, pega a chave escondido). A criança costuma voltar suja de terra alegando 

que estava “soltando pipa” e “brincando de lutinha” e sua mãe sempre lhe dá um banho 

quando ele retorna. 

Sobre a gestação da criança, Marta afirma, muito sucintamente, que ela e o pai ficaram 

muito felizes com a notícia da gravidez e o período de espera, pois Luis desejava muito ter um 

filho homem, visto que eles já tinham uma menina. Diz Marta: “o sonho dele era ter um 

menino”. Não houve complicações nem na gestação, nem durante o pré e pós-parto. Em 

relação à alimentação, relata que Vitor foi amamentado no peito até os onze meses, sempre 

em ambientes tranquilos dentro de sua casa. A mãe gostava muito de amamentar o filho, mas 

ficava muito triste e sentindo dores em períodos que seu leite empedrava e ela precisava 

alimentá-lo. A amamentação foi interrompida pelo próprio bebê aos 11 meses de idade. Não 

houve nenhum tipo de amamentação alternativa, nem uso de chupeta. A papinha, feita pela 

mãe com legumes, foi introduzia aos 5 ou 6 meses e foi bem recebida. Os dentes demoraram 

quase um ano para nascerem, o que deixou a família muito preocupada, em especial o pai, que 

chegou a procurar um dentista para realizar uma consulta. Marta relata que atualmente a 

criança “come bem” e “come de tudo” e que gosta especialmente de omelete e miojo.  

Quanto o sono da criança, Marta afirma que Vitor dorme em sua cama, com ela e 

Carolina, por volta das 21:30, após assistir Chiquititas e acorda por volta das 06:00 da manhã. 

Tem muitos pesadelos e espasmos musculares durante o sono. Perguntada sobre o conteúdo 
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dos pesadelos, a mãe diz que não sabe responder, mas que o filho sua frio e, às vezes, é 

necessário dar banho nele, quando acorda muito assustado. 

 Com relação ao desenvolvimento psicomotor de Vitor, a mãe responde que não sabe 

responder porque “não reparava nessas coisas”. Apenas recorda que a criança aprendeu a 

ficar em pé sem apoios, ensinada pelo pai, por volta de um ano de idade e que o controle dos 

esfíncteres se deu por volta dos dois anos, inicialmente ensinado por ela, mas foi incentivado 

mais pelo pai. Isso aconteceu porque ele, durante os primeiros anos de Vitor, trabalhava 

consertando móveis na própria residência e, assessorado pela avó paterna, ficava com os 

filhos enquanto a mãe estava trabalhando fora. Após a primeira prisão do pai, a criança 

desenvolveu enurese noturna e a reação da mãe, que divide a cama com ele, frente a isso é a 

de dar risadas do filho e dizer que “hominho não faz xixi na cama”.   

 Sobre as atividades que Vitor consegue realizar sozinho, Marta conta que ele já toma 

banho (exceto quando chega sujo da rua, pois ela o recebe com um banho quente), veste-se, 

penteia-se, escova os dentes e arruma sua própria comida quando a mãe está fora trabalhando. 

Não apresenta nenhum medo nem estereotipia específicos. 

 Quanto à linguagem, afirma que o filho demorou muito para começar a falar 

corretamente. Não se lembra de datas, mas diz que foi por volta dos dois anos de idade. Antes 

desse período, balbuciava muito e gritava requerendo a resposta imediata dos pais, ao invés de 

articular sua fala de forma apropriada de forma a se fazer compreender. A mãe conta que 

sempre conversou com o filho em linguagem adulta e o pai, até por volta dos quatro anos, 

com linguagem mais infantilizada. Luis, no período em que trabalhava em casa, costumava 

deixar a TV ligada com DVDs infantis e ficava interagindo com o filho, ensinando novas 

palavras para ele e para a irmã. Atualmente, compreende a linguagem falada e ordens de 

rotina perfeitamente, mas não as obedece. Marta conclui dizendo que “ele [Vitor] sabe 

conversar mais que eu”. 

 A mãe afirma que o filho não apresenta curiosidade sexual, embora já demonstre 

interesse em tal assunto, pois “fica passando a mão no pipi depois que faz xixi” e também 

quando toma banho. A mãe assume a função de orientar a criança, através de ensinamentos 

religiosos. Diz ao filho que “é feio ficar mexendo no pipi”, que “Deus não gosta” e que 

prefere “deixar pra falar disso com ele mais pra frente”. Em relação a brincadeiras sexuais 

com outras crianças, ela já presenciou algumas vezes um menino de sua idade “passando a 
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mão na bunda dele” e sua atitude frente a isso em todas as situações foi dizer para o filho 

“quando acontecer isso, você fala que não pode porque vocês é homem”. 

 A mãe relata que fica pouco tempo em casa, por isso não sabe o que o filho faz 

durante esse tempo, visto que ele chega antes dela em casa, com os amigos da escola, e depois 

já sai para brincar com os vizinhos na rua. A distância da casa de sua tia até a casa onde 

viveram até dois meses atrás é apenas de três quarteirões, então o círculo social da criança não 

se alterou. Além de soltar pipa, a criança gosta de brincar de bicicleta, mas parou de usá-la 

após quase ter sido atropelada na rua de casa no fim de 2014. Segundo a mãe, ele realiza bem 

atividades de recorte e colagem, pintar e desenhar mais ou menos e que não gosta de quebra-

cabeças ou atividades que exijam muito raciocínio. Costuma cuidar dos brinquedos, mas a 

mãe tem reparado que ultimamente ele não tem pedido para ela comprar novos, mas sim 

presenteá-lo com roupas e sapatos.  

Marta diz que seus interesses são adequados para a sua idade e mais masculinos. 

Exemplifica isso dizendo que ele assiste filmes de monstros e da “baleia assassina” à noite. 

Prefere brincar acompanhado e seu critério para escolher amigos é “ele só brinca com homem, 

não gosta de brincar com menina, não. Nem conversa quase. Nem com as primas em casa”. 

Termina esse tópico dizendo que a criança, quando é contrariada nas brincadeiras, geralmente, 

agride fisicamente os colegas e costuma “tirar sarro delas”. A mãe já recebeu diversas 

queixas da diretora da escola quanto a isso. Relata que o filho apareceu uma vez com um 

cigarro escondido na bolsa de lápis e sua reação foi a de brigar e bater nas mãos da criança 

com o chinelo. 

 A criança estuda em uma escola estadual de educação infantil, na segunda série do 

ensino fundamental. Já passou por outra instituição escolar, também pública, onde foi 

“solicitado a se retirar” no fim do ano de 2014, devido a frequentes agressões físicas e 

verbais a outras crianças. A mãe diz que seu rendimento é mediano, mas que tem melhorado 

com a ajuda de sua tia Cláudia nos últimos dois meses. Marta afirma que “o problema dele é 

que ele não quer aprender. E ainda atrapalha os outros!”. Eleva a voz para contar que na 

última vez que foi chamada à escola do filho, um mês antes da avaliação dessa pesquisa, ele 

havia batido com o estojo de lápis na testa de outra criança. Ela conta que sua reação foi levar 

a criança consigo para a escola e que chorou muito “de vergonha” junto à diretora.  

Após esse dia, Vitor, às vezes, ao receber a mãe ao fim do seu dia de trabalho diz a 

ela: “Mãe, eu não briguei hoje!”. Marta não tem o costume de acompanhar as tarefas de casa, 
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mas afirma que tenta comprar tudo o que ele necessita de material escolar. A tia matriculou a 

criança, assim que ela mudou-se para sua casa, em uma ONG no bairro vizinho que promove 

atividades lúdicas com crianças da região na parte da manhã, acompanhadas por uma 

psicóloga e duas assistentes sociais. Vitor se adaptou rápido e está gostando muito do lugar, 

mas a família já recebeu reclamações da coordenadora sobre agressões físicas a outras 

crianças.  

 Em relação a problemas de saúde, a descrição da mãe é mais sucinta e pontual do que 

as anteriores. Diz que Vitor foi internado por 20 dias quando tinha dois anos devido a uma 

pneumonia forte (fato que mobilizou toda a família extensa materna e paterna para que os pais 

tivessem a disponibilidade total para cuidar da criança), mas que atualmente não tem 

nenhuma doença específica. Conta que o filho frequentemente tem fortes dores de barriga, 

mas que já o levou ao médico e nada patológico foi detectado. Quanto à saúde mental do filho 

no último mês, diz que está um pouco mais tranquilo, porque a tia está “pegando no pé dele 

pra ele ficar quieto”. Na família, dois tios de Vitor já foram internados por algumas vezes 

para tratamento de vício em álcool. A mãe diz que com ela “tá tudo bem” e que apenas acha 

que é “muito perdida”, que “quer ajudar o filho, mas não sabe como”, porque se irrita diante 

de sua desobediência e eventualmente usa de punições físicas quando a argumentação falha. 

Sobre Carolina, diz que não tem nenhum problema de saúde e que é uma menina muito 

introvertida, que “num fala quase nada” e que “fica só na dela dentro de casa”. 

 Quanto à dinâmica familiar, afirma que a autoridade que era exercida antes pelo pai, 

foi efetuada por ela durante todo o tempo que moraram sozinhos, mas agora todos obedecem 

à Cláudia, dona da casa onde estão residindo há dois meses. A tia impõe horários coletivos 

para as refeições e para as tarefas de casa de todas as crianças. Marta tem considerado isso 

positivo, visto que a criança está um pouco mais tranquila do que nos últimos meses. Ela 

também é responsável pelo cuidado de todas as crianças da casa, quando suas mães não estão. 

A mãe conta que sua família não mantinha tanto contato com os membros de sua casa quando 

Luis morava lá, porque “eles [a tia e Luis] batiam muito de frente”. Afirma também que Vitor 

obedece mais à tia do que ela própria. As crianças da casa costumam brigar entre si pela 

televisão, mas nada de maior gravidade.  

A família não costuma frequentar parques ou clubes. As ocasiões sociais restringem-se 

a churrascos em casa com alguns vizinhos e irem ao culto da igreja evangélica nos dias de 

segunda, terça e quarta. Marta diz que a criança gosta dos churrascos e que fica “quietinho” e 
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“emburrado” nos cultos. A família paterna, segundo ela, sempre se mostrou preocupada com 

as crianças, mas não enxergava Marta com bons olhos, devido ao fato dela já ter morado com 

outros homens antes de Luis. Após a segunda prisão deste, distanciaram-se de Marta e seus 

dois filhos, recusando-se explicitamente, inclusive, a emprestar dinheiro a ela, para que 

estabilizasse suas finanças na ausência do parceiro. 

 Quanto aos planos para o futuro da criança, a mãe responde apenas que quer que o 

filho “seja estudioso” e que “tenha um serviço bom”. Conta que Vitor quer ser professor, mas 

não pela questão dos estudos em si, mas porque “ele gosta de todo mundo prestando atenção 

nele”. Quando moravam com o pai, que era moveleiro, esse costumava mostrar-lhe suas 

ferramentas para consertos de móveis e a criança gostava muito de vê-lo trabalhando, dizendo 

que também queria ser “consertador” como ele.  

Sobre a rotina da criança nos últimos meses, Vitor costuma acordar às 06:00 da manhã 

e, após tomar café com a mãe e a irmã, vai assistir TV. A mãe vai para o trabalho e, logo mais 

tarde, a criança vai para a rua brincar com seus amigos do bairro vizinho, enquanto a irmã fica 

dentro de casa vendo TV e brincando de bonecas. Almoçam os três por volta do meio dia e às 

13:00 ele e a irmã vão para a escola juntos, mas cada um com sua turma de amigos(as). 

Chegam a casa às 17:30 e a mãe às 18:00.  

Por insistência da mãe, Vitor “faz a tarefa correndo pra poder sair pra rua”. Ela relata 

que, nesse momento, costuma haver conflitos dentro de casa e a criança mostra-se agressiva e 

ludibriosa frente à sua ordem para não sair para a rua. Retorna por volta das 20:00 para jantar 

e assistir TV até no máximo 21:30, quando vão os três dormir. Em finais de semana, às vezes, 

vão para o culto da igreja apenas os três, porque a mãe está “muito cansada pra passear”. 

Desde que mudaram para a nova residência, durante a semana, das 08:00 às 11:00 da manhã, 

Vitor tem ficado na ONG próxima a sua casa, onde realiza atividades educativas que seguem 

um modelo pedagógico de Augusto Cury. Afirma ter gostado muito de lá, mas a coordenadora 

da ONG, após três situações de agressões físicas a outras crianças, notificou a mãe de que 

Vitor não poderá utilizar mais o serviço caso uma nova agressão física a colegas volte a 

acontecer. 

 Por fim, questionada sobre o histórico do relacionamento do casal, Marta conta que 

conheceu Luis há cerca de doze anos, através de amigos em comum. Após dois anos de 

relacionamento foram morar juntos, mas sem oficializar legalmente a união. A primeira filha 

nasceu no ano seguinte e foi motivo de grande felicidade para o casal, contudo Luis sempre 
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comentou que seu sonho era ter um menino, o que motivou a segunda tentativa de gravidez, 

pela qual nasceu Vitor. Mudaram-se para uma casa maior nesse período. Marta afirma que 

Luis era um pai muito atencioso com ambos os filhos, mas visivelmente dava mais atenção ao 

menino do que à menina.  

Em relação ao modo de educar as crianças, segundo a mãe, o casal divergia muito. Ela 

optava pelo uso de métodos mais rígidos baseados na tradição familiar dela (“meu pai era 

muito bruto com a gente)”, pela linguagem adulta no trato com as crianças, pelo ensino das 

ordens de rotina mediado por recompensas (“eles comporta bem, daí eu dou um dinheirinho”) 

e pelo uso de eventuais castigos físicos (palmadas e chineladas). Luis optava pela conversa 

em linguagem mais infantil, do ensino da rotina através de exemplos miméticos (como lavar 

os copos e arrumar a cama na frente das crianças, convidando-as a fazê-lo junto) e proibia 

fortemente a mãe de usar de castigos físicos porque ele havia apanhado muito de seus pais 

quando criança e no início da juventude, e não queria que os filhos crescessem sob a mesma 

prática. 

 O pai costumava cozinhar para os filhos durante o horário do almoço, para que a mãe 

não precisasse sair e voltar às residências onde trabalhava de forma apressada. Durante o 

período do dia em que ficava com as crianças, entre uma atividade e outra, fazia brinquedos 

com refugos de madeira utilizados e presenteava as crianças, para ficarem brincando ao seu 

lado. Também era o responsável por sair mais com as crianças nos fins de semana para 

passear, visto que sua esposa preferia o repouso para recompor-se do intenso trabalho físico 

exercido durante a semana.  

Há cerca de três anos (quando Vitor tinha quatro anos e Carolina seis), o pai aceitou 

uma oferta para trabalhar com montagem de móveis para uma notória empresa de Ribeirão 

Preto-SP. Após um ano lá trabalhando, recebeu uma proposta de um dos colegas para entrar 

num esquema paralelo de receptação de mercadorias roubadas. Receberia R$ 3.000,00 para 

vigiar uma carga roubada durante duas madrugadas até que alguém viesse buscar os produtos. 

Aceitou, pensando em utilizar o dinheiro para cuidar de sua família, mas no segundo dia, a 

polícia invadiu o local e o prendeu junto com outro homem envolvido no esquema. 

 Seu período de um ano e meio preso na cadeia foi marcado por muita revolta por 

acreditar ter servido de bode expiatório para um esquema maior de roubo de mercadorias e 

também por várias situações de agressão física e de estupros sofridos. Nas visitas que a 

família realizou no presídio, ficaram todos muito impactados com as cicatrizes e hematomas 
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que ele apresentava na cabeça, a cada nova vez que o viam, o que fazia Vitor chorar muito e 

passar dias comentando sobre isso, preocupado com o pai. Quando saiu da prisão, segundo a 

mãe, ele “tava muito diferente” da maneira que sempre se comportou. Passou dois meses em 

casa, onde tratava bem as crianças, mas começou a não se importar com seu relacionamento 

com Marta, saindo para se embriagar com frequência e sendo visto, em flagrante, com outras 

mulheres em bares, o que a fez decidir terminar o relacionamento com ele.  

Entre as acaloradas discussões, presenciadas pelas crianças, para o término do 

relacionamento, uma noite ele saiu com um amigo que fez na prisão e envolveu-se numa briga 

de bar com um dos policiais que o havia prendido, deixando o soldado muito machucado. No 

dia seguinte, em decorrência disso, foi preso novamente próximo de sua casa e se encontra 

atualmente aguardando julgamento. As crianças ficaram muito abaladas com o ocorrido, 

chorando muito e, atualmente, fazendo muitas perguntas sobre quando o pai vai voltar pra 

casa, mas Marta evita responder tais questões, pois o relacionamento amoroso entre eles 

terminou. Segundo ela, pelo mesmo motivo, não pretende levar as crianças para visitá-lo no 

presídio atual. A mãe, para cortar gastos e também evitar sentir vergonha frente à vizinhança 

que presenciou a prisão de Luis, mudou-se para a casa da tia que fica em um bairro próximo. 

Após relatar essas informações o gravador é desligado. A mãe reafirma seu interesse 

pela psicoterapia do filho, o pesquisador diz que irá entrar em contato em breve para o 

agendamento da próxima sessão e despedem-se cordialmente com cumprimentos de mão. 

  

4.3.2. Análise da Entrevista 

A primeira observação a ser feita sobre entrevista refere-se à dificuldade de 

comunicação entre o pesquisador e a mãe de Vitor, mesmo ela já tendo demonstrado interesse 

em participar da pesquisa via telefone e pelo preenchimento dos primeiros instrumentos. Após 

suas faltas nas datas agendadas para a realização da entrevista inicial, o pesquisador entrou em 

contato e ela não apresentou, em nenhuma das ligações telefônicas, justificativas pelas suas 

faltas. Também não o fez com antecedência nos dias em que o pesquisador a aguardou na 

escola de seu filho, sem que ela comparecesse. Essa tendência a uma comunicação limitada 

também foi percebida na entrevista, uma vez que a mãe, poucas vezes, extrapolou seu padrão 

de respostas curtas ou muito generalistas. Nesse mesmo sentido, a ausência de quaisquer 
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adereços de beleza remete a um reduzido interesse da mãe em se apresentar para o mundo de 

forma a chamar a atenção para si, indicando pouco investimento nas trocas sociais. 

 Em relação à queixa principal sobre os problemas de comportamento de Vitor que se 

iniciaram ao longo do último ano, eles parecem não exibir um alvo específico, visto que a 

criança costuma agredir verbal e fisicamente adultos e crianças, familiares ou outras pessoas, 

desde que se sinta contrariada em suas vontades. A mãe verbaliza em alguns pontos da 

entrevista sua dificuldade para lidar com a desobediência da criança, em especial nos 

momentos em que o humor de Vitor está exaltado e ele se mostra nervoso. Os prejuízos na 

imposição do enquadre e de continência do movimento agressivo da criança potencializam as 

dificuldades, visto que ampliam sua sensação de estar desprotegida e não ser compreendida 

em suas reais necessidades. 

 Essa percepção de desproteção parece ser repetida na escola, uma vez que as queixas 

são recorrentes também neste ambiente, demonstrando a dificuldade dessas outras figuras 

profissionais agirem de forma eficaz sobre os comportamentos antissociais, que, em última 

instância, consistem uma forma de expressão de suas angústias provenientes do desamparo e 

da sua vulnerabilidade percebidos dentro e fora de casa. Nota-se que a criança, em seu atual 

momento de vida, reage mal a tentativas de imposição de limites, quando esses são colocados 

de forma brusca e não afetiva, mas quando o enquadre vem acompanhado de outras ações de 

cuidado (como sua tia, recentemente, propõe na alimentação e realização das tarefas escolares 

junto das outras crianças da casa ou na busca pela ONG), os resultados têm se mostrado 

gradualmente positivos.  

 Frente a essa sensação de falta de limites, a criança mostra-se engajada num processo 

de aquisição de independência precoce, visto que já prepara sua própria comida na ausência 

da mãe e que explora o mundo exterior sem maiores preocupações, mesmo sob proibição da 

mãe. Marta afirma que não tem conhecimento exato sobre onde a criança vai quando sai para 

brincar com seus colegas, o que indica uma prática deficiente de supervisão do filho, cujas 

consequências podem favorecer o envolvimento da criança com outros grupos que realizem 

atividades não aceitas socialmente. Cabe ressaltar, contudo, os ganhos secundários desse 

comportamento da criança de sair de casa sem consentimento e passar horas fora, visto que, 

quando chega à sua casa sujo de terra, é recebido pela mãe que pessoalmente lhe dá um banho 

quente: um cuidado que constitui uma forma de holding que não acontece em situações 

rotineiras no lar. 
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 A rotina familiar da criança não proporciona tempo e recursos de dedicação maternos 

para favorecer as atividades de brincar, o que implica nas crianças dificuldades de um 

processo de simbolização e um viver criativo. Além das características da personalidade mais 

introvertidas e sisudas que Marta pontuou, devido ao desgaste físico de sua profissão, afirma 

estar “muito cansada” para brincar com as crianças.  

 A mãe afirma que Vitor tem habilidades verbais e sociais mais desenvolvidas do que 

ela (“Ele sabe conversar mais que eu.”), o que, em parte, pode ser atribuído pelas diversas 

estimulações ambientais provenientes das relações sociais que sustenta fora de casa com seus 

amigos onde o “soltar pipa” e o “brincar de lutinha” são aceitos e praticados livremente pelo 

grupo. Ainda em relação aos interesses da criança, o fato de estar abandonando, com sete anos 

de idade, os brinquedos em troca de pedir à mãe roupas e sapatos também é um indicativo de 

seu amadurecimento precoce. Esse fato, tendo em vista o contexto narrado, não 

necessariamente é algo prejudicial, contudo a situação descrita pela mãe de a criança trazer 

um cigarro escondido para casa nos indica uma apropriação do mundo adulto acontecendo de 

forma preocupante e sem uma apropriada mediação saudável feita por um cuidador 

responsável.  

O mesmo raciocínio se aplica à questão da criança, à noite, deixar de assistir novelas 

infantis para acompanhar filmes de terror de monstros e da baleia assassina. Embora possam 

se apresentar, nesse caso, como possíveis maneiras menos ansiogênicas de Vitor lidar com 

conteúdos agressivos internos, são desaconselhados para sua faixa etária, tendo em vista as 

diversas temáticas abordadas em filmes adultos, como violência gráfica, linguagem ofensiva e 

conteúdos sexuais. Dessa forma, a ausência de limites protetores não se limita ao ambiente 

fora de casa, pois dentro dela a criança também tem acesso a conteúdos impróprios que 

favorecem seu amadurecimento precoce. 

Vitor já apresenta curiosidade sobre a vida sexual e indícios de masturbação, embora a 

mãe tenha tido que a criança não manifesta interesse em tais conteúdos. A educação sexual da 

criança é realizada por ela baseada em preceitos religiosos e na evitação do assunto. Esse 

ponto merece visibilidade, visto que esse interesse pelo órgão sexual ocorre 

concomitantemente ao fato que ele dorme na mesma cama com a mãe e a irmã pré-púbere e, 

além disso, após o falecimento do pai, começou a apresentar episódios de enurese noturna. 

Mesmo com todas essas situações que suscitam angústias frente à ocorrência de fantasias de 

caráter sexual, ainda assim a criança segue sem suporte adequado para compreender essas 
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vivências. A mãe não deu maiores detalhes sobre esses eventos durante a entrevista, mas 

pode-se considerar ambas as situações imbricadas de conteúdos ansiogênicos para a criança, 

visto seu frequente sono agitado. Outros sintomas físicos apontados no SDQ (com pontuação 

máxima) e na entrevista, que também caminham nesse sentido de se mostrarem como indícios 

de dificuldades emocionais, são as frequentes dores de barriga sem diagnóstico detectável e 

também as dores de cabeça.  

 Quanto ao histórico de relacionamento do casal, a mãe explicita a expectativa de Luis 

quanto a ter um filho homem e também sua preferência por Vitor em detrimento de Carolina. 

O fato de expor a criança a seu ambiente de trabalho desde muito novo dá indícios de um 

desejo do pai de ter um filho que seguisse seus passos e gostos pessoais, por meio de um 

processo de identificação; o que de fato já se estabelecia, visto o fato da criança dizer que 

também queria ser um “consertador” como Luis.  O relacionamento com o pai era de bastante 

proximidade, caracterizado por gestos de carinho, mas também acompanhado pela imposição 

de limites e regras às crianças. Essa proximidade afetiva também era facilitada pelo fato do 

pai trabalhar em casa durante o dia, o que lhe possibilitava acompanhar mais de perto as 

crianças, além de impedir sua exposição desmedida ao ambiente da rua. Nessas condições 

contíguas, também era possível ao pai responder mais prontamente às necessidades do filho. 

 Seu posterior encarceramento foi um fator de grande impacto para todos os membros 

familiares, mas, especificamente, a observação pela sua família da degradação física e 

emocional de Luis dentro do ambiente prisional foi um agravante da situação vivenciada no 

lar. Segundo a mãe, Vitor ficava muito impressionado ao ver os hematomas e cicatrizes na 

cabeça de seu pai, o que fazia passar os dias seguintes às visitas perguntando sobre o bem 

estar e a segurança dele. Ao sair da prisão, conforme Marta informa, Luis “tava muito 

diferente” com ela, o que sugere que o período que passou preso deixou-o com cicatrizes 

emocionais, bem como reavivou lembranças de situações abusivas de sua infância, quando 

havia apanhado muito de seus pais. Após sua segunda prisão, a família paterna cortou 

relações amigáveis com Marta, por já saberem da separação do casal, mesmo que ainda 

morassem na mesma casa. Essa diminuição na rede de suporte da família apresenta 

atualmente implicações negativas sobre seus membros, visto que contato afetivo com as 

crianças ter diminuído, ampliando a sensação de perda dos vínculos paternos. 

 A mudança para a casa de familiares maternos acarretou mudanças para a dinâmica 

familiar, começando pela consentida responsabilização dos cuidados dos filhos de Marta à 
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Cláudia, sua tia, que logo na primeira semana matriculou Vitor na ONG próxima de sua casa 

e começou a dar suporte prático para suas atividades escolares de tarefas de casa junto das 

outras crianças residentes. A mãe afirma que o comportamento transgressivo de Vitor 

diminuiu dentro de casa, mas que na escola e na ONG continuam acontecendo episódios de 

agressões físicas a outras crianças, o que leva a admitir a importância da monitoria consistente 

e da imposição de limites de forma adequada para a criança como um fator de proteção, mas 

também aponta para a necessidade de aprofundar a compreensão dos processos 

psicodinâmicos de Vitor para compreender os significados que atribui aos comportamentos 

agressivos que ainda persistem.  

 As respostas muito sucintas da mãe, conforme discutido anteriormente, deixam 

margens para algumas dúvidas sobre o desenvolvimento de Vitor, contudo, a partir do que ela 

relata, é possível identificar que o pai era o companheiro do brinquedo e a instigava, com 

isso, o filho a obter uma inserção criativa no mundo. Dessa forma, o que ele ensinava e os 

limites que ele impunha à criança tinham um sentido pessoal e afetivo para ela. Com o 

encarceramento do pai, Vitor perdeu essa figura que o ajudava a explorar o espaço 

transicional, algo que trouxe a ele a ameaça de um retraimento de seu potencial criativo.   

O contato esporádico com o pai na cadeia não diminuiu a angústia vivenciada pela 

criança, pois Vitor o via, a cada momento, mais agredido e em risco de morrer, ou seja, havia 

a iminência de perdê-lo literalmente e, junto com isso, o sentido do mundo se tornaria fútil. 

Marta parece não dar conta de reparar a falta do pai porque não sabe brincar e não se apropria 

da função materna de regressão, fazendo com que Vitor, então, por meio do comportamento 

agressivo, busque novas relaçoes que mostrem que o mundo vale a pena e que o ensinem 

como deve se inserir nele. Nesse sentido, a criança atualmente tem buscado fora de casa as 

experiências emocionais de conforto e segurança que não encontra dentro do lar, junto à sua 

família. 

 

4.3.3. HTP 

 Assim que definiu as datas nas quais seria possível a aplicação do HTP, o pesquisador 

tentou por quatro dias consecutivos entrar em contato com a mãe para agendar a sessão, mas 

seu celular estava desligado. No quinto dia, conseguiu conversar com a mãe e agendar a 

sessão para quatro dias a partir daquela data. Na véspera da aplicação, o pesquisador entrou 
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em contato com a mãe, a fim de confirmar sua presença. Ao se deparar com o celular 

novamente desligado, realizou uma ligação para o telefone de Cláudia, que havia obtido com 

Marta na entrevista inicial, para a eventualidade de não conseguir falar com a mãe. Cláudia 

atende o telefone e, assim que as devidas apresentações são realizadas, diz que ela já estava 

ciente da pesquisa, mas que ao longo de toda a semana Marta não havia mencionado que 

tinha um compromisso agendado com o pesquisador. Comenta também que Marta havia 

perdido seu celular na rua há três dias, por isso não tinha atendido a sua ligação minutos 

antes. O pesquisador pede para Cláudia lembrar Marta de que a sessão estava agendada para 

o dia seguinte, agradece e se despede. 

 No dia seguinte, a sessão foi realizada na sala da coordenadora da escola de Vitor. A 

criança é trazida pela tia, que conta que a mãe havia esquecido do compromisso com o 

pesquisador e agendado outros compromissos para o mesmo horário. O pesquisador 

estabelece um rapport com a criança, que se mostra muito ativa e comunicativa, querendo 

apresentar para ele o espaço físico da escola, puxando-o pela mão e contando os tipos de 

brincadeira que mais gosta de fazer com seus colegas (pega-pega e esconde-esconde). A tia 

comenta que “Marta não tem essa paciência de ficar ouvindo ele [Vitor] não”. O psicólogo 

pede para a tia que aguarde fora da sala, enquanto a aplicação é realizada. 

Vitor se mostra curioso e interessado para iniciar a atividade. De forma geral, 

manteve-se concentrado enquanto fazia suas produções gráficas e durante o inquérito 

posterior. No início, quando vê os materiais que o pesquisador havia deixado sobre a mesa 

para a aplicação do HTP, pergunta sorridente se eles vão desenhar. O aplicador explica o 

procedimento e, confirmando que a criança não ficou com nenhuma dúvida, entrega a folha 

de sulfite branca para Vitor, posicionando sua cadeira diagonalmente em relação à cadeira da 

criança. O menino já havia pegado o lápis preto e a borracha assim que sentou à mesa. Logo 

que pega a folha e esboça os primeiros traços das paredes da casa, pergunta ao pesquisador 

“Tem vermelho? Preciso do vermelho!”.  

Demora cerca de um minuto e meio para fazer os traços da casa e passa todo o restante 

do tempo dessa produção preenchendo o desenho com o lápis preto (o HTP aqui foi 

empregado em sua forma acromática). Em determinado momento desse processo, apaga o 

telhado e o desenha novamente. Aos quatro minutos pergunta “Posso pintar a janela 

também?” e o pesquisador responde que ele “pode fazer do jeito que quiser”. Completa, 

então, dizendo “Vou pintar aqui primeiro, depois eu pinto a porta, quer dizer, a janela. Porta 
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eu não sei fazer.” Aos dez minutos e meio, termina o desenho e diz “Vou pôr meu nome 

aqui”. Após assinar o desenho, vai lendo em voz alta o que escreveu. Embora tenha 

verbalizado seu nome completo enquanto lia, a única “palavra” que escreveu apresenta pouca 

correspondência com seu nome verdadeiro. Antes de entregar a folha ao pesquisador, desenha 

uma figura quadrada sobre as marcas do primeiro telhado apagado, dizendo que é seu gatinho 

de estimação. 

 Ao ser requerido para desenhar uma árvore, responde “Eu não sei fazer”, ao que o 

pesquisador devolve “Desenha do melhor jeito que você conseguir”. Após três minutos, apaga 

uma parte da copa da árvore dizendo “Eu vou apagar isso daqui, porque eu vou fazer o tronco 

aqui”. Começa a jogar o farelo da borracha no chão e, ao tomar consciência do que estava 

fazendo, com semblante de preocupação pergunta “Tem faxineira aqui nessa sala?”. O 

pesquisador responde que não sabe e a criança prossegue. Após terminar o desenho da árvore, 

preenche-o por completo com lápis preto. Repentinamente, começa a desenhar uma figura 

oval e exclama “Vou fazer eu aqui perto aqui da árvore!”. Enquanto o faz, realiza o seguinte 

comentário “Eu queria vim aqui amanhã também, porque aqui é muito legal pra fazer 

desenho. (hesitação) P-p-porque aqui eu gostava de fazer umas brincaderas. No outro dia 

que eu vim, eu vou fazer lição e vou trazer meus brinquedos”.  

Termina de desenhar-se e começa a preencher o corpo da figura com o lápis preto. Faz 

a seguinte afirmação “Não sei se preciso pintar a cara dele... (hesitação) V-v-vou pintar só 

essa parte, igual o mascarado”. Após terminar, de forma abrupta, levanta-se e caminha até a 

porta. Somente ao chegar lá, pede para ir ao banheiro, notificando sua intenção. Contudo, 

volta para assinar o desenho, igual havia feito com o anterior. Repete o mesmo procedimento 

de dizer seu nome completo em voz alta, mesmo que a “palavra” que escreveu tenha pouca 

semelhança com seu nome verdadeiro. Após isso, após um novo pedido, é consentido que ele 

saia da sala e vá ao banheiro. O pesquisador o acompanha até a porta do banheiro para esperá-

lo e reconduzi-lo a sessão de aplicação sem maiores contratempos. 

 Voltando à sala, é requisitado o segundo desenho da pessoa. Pergunta se pode 

desenhar qualquer pessoa e o pesquisador responde que sim. Afirma que vai desenhar sua tia 

e, enquanto escreve os traços dos olhos, pergunta “Como que é o cabelo de muié? É pra 

cima?”, ouvindo como resposta que poderia “fazer do jeito que achar melhor”. Após 

desenhar o cabelo, preenche o desenho com o lápis preto e, já fazendo alguns traços à direita 

do primeiro desenho, avisa que vai se desenhar junto à tia. Assim vai fazendo até que em 
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determinado momento exclama: “Vou fazer tudo de novo, eu borrei!”. Apaga a sua figura e 

desenha uma de menor tamanho, a qual desiste de preencher com lápis preto, após pouco 

tempo. Repete o procedimento da assinatura realizado nas outras produções e entrega a folha 

nas mãos do pesquisador. 

 Durante o inquérito, a criança respondeu a todas as perguntas prontamente, mas de 

forma visivelmente apressada, demonstrando indícios de ansiedade, como bater os pés e se 

balançar na cadeira. Pergunta, em determinado momento, se depois que terminasse de 

responder as perguntas ele iria embora e recebe uma resposta afirmativa do pesquisador. Ao 

terminarem, já saindo da sala, Vitor vai um pouco à frente ao encontro de Cláudia, 

exclamando de forma alegre “Tia, tia, fiz um monte de desenho hoje!”. Pergunta ao 

pesquisador se no dia seguinte ele iria voltar e este, então, questiona Cláudia sobre a 

disponibilidade da mãe para comparecer à sessão do CAT-A. A tia afirma que ela é quem 

provavelmente vai trazer Vitor para a próxima sessão. Agendam para o dia seguinte e 

despedem-se os três com cumprimentos de mão.  

Análise: 

 Quanto aos eventos prévios à aplicação, cabe ressaltar a visível dificuldade de 

comunicação entre o pesquisador e a mãe também nessa ocasião. A mãe, além de esquecer-se 

da data agendada para a sessão com o filho dentro de um curto espaço de tempo, também não 

a havia comunicado em tempo à tia, cuidadora de Vitor. Da mesma forma, ao perder o celular, 

não notificou o pesquisador sobre as dificuldades de comunicação decorrentes disso, mesmo 

tendo todos seus contatos nos TCLEs em sua posse.  

Essa falha comunicação dentro e fora de casa sugere uma postura materna pouco 

implicada nos relacionamentos, inclusive com a própria criança. Nesse sentido, o comentário 

da tia sobre a mãe “não ter paciência pra ficar ouvindo ele” falar sobre suas atividades de 

brincar também sugere a dificuldade da mãe de sustentar um espaço potencial para Vitor que 

permita que ele experiencie um viver criativo que possibilite uma expressão espontânea do 

Self. 

 Quanto à aplicação do instrumento, a primeira e a última associação expressas 

verbalmente pela criança relacionam-se com a ligação da cor vermelha a si próprio, mesmo se 

tratando de uma proposta de produção gráfica acromática. A cor vermelha, segundo o Teste 

das Pirâmides Coloridas de Pfister, comumente é associada a tendências de voracidade, 
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excitação, irritabilidade, agressividade e impulsividade Villemor-Amaral (1978), 

características pertinentes aos aspectos clínicos da tendência antissocial.  

A impulsividade mostrou-se durante a aplicação, frente a picos de ansiedade em 

determinadas produções. Houve ainda alguns comportamentos evasivos da tarefa, indicando a 

ocorrência de uma mobilização afetiva conforme podemos observar, por exemplo, quando 

Vitor levanta-se bruscamente da cadeira para ir ao banheiro após o desenho da Árvore. 

 Por fim, é importante constatar que a criança respeitou o enquadre proposto no setting, 

o que indica capacidade de suportar sua impulsividade, frente a um espaço de livre expressão, 

sugerindo-nos um possível bom engajamento clínico, caso seja encaminhado para intervenção 

psicoterápica. 

Avaliação das produções do HTP
8
 

Casa - Tempo de produção: 10 minutos e 25 segundos. 

 

Figura 7: Desenho da Casa feito por Vitor. 

                                                           
8
 Para garantir o sigilo da identidade da criança, suas assinaturas nos desenhos foram suprimidas com uma tarja preta. 
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Inquérito 

Quantos andares você acha que têm essa casa? Cinco andar. 

E do que é feita essa casa? Madeira. 

Essa casa é a sua casa? Não, é outra. 

No que você estava pensando quando desenhou essa casa? (hesita) Em... ir... embora, 

não sei... 

Você gostaria que essa casa fosse sua? Aham... [Por que?] Porque é feita de madeira. 

De madeira não quebra. [De madeira não quebra?] Não... 

E se essa casa fosse sua e você pudesse fazer o que você quisesse nela, que quarto 

você iria escolher pra você? O quarto do homem aranha. [Por que o homem aranha?] Porque 

o homem aranha solta teia, é um poder dele... 

Quem você queria que morasse nessa casa com você? Eu, minha mãe, minha tia, meus 

primos e meu tio. Meu tio X, minha tia Y, e minha tia Z, e meus primos, o A, B e C....e o L. 

Quando você olha pra essa casa, parece que ela tá longe ou perto de você? Tá looonge! 

E ela parece que está em cima, em baixo? Lááá embaixo. 

Quando você olha para essa casa, você lembra ou pensa alguma coisa? (hesita e 

abaixa o volume da voz) Pode lembrar do meu pai... 

E essa casa é uma casa feliz? É. [Por que você acha que ela é feliz?] Porque ela é feita 

de madeira e não quebrar, nem chutar ela. Não pode quebrar as coisas... 

Você acha que a maioria das casas é desse jeito? Não... [E como que você acha que 

são as outras?] Porque as outras são feitas de madeira junto com essas e as janelas são feita 

de pedras, que num quebra. É, não quebra... 

E como que você acha que está o tempo nesse desenho? Tá escurecendo... Eu não 

gosto. Eu gosto quando dá pra soltar pipa, jogar bola, bolinha de gude. 

Entendi. Essa casa faz você lembrar de mais alguma coisa? (hesita) D-d-do meu pai. 
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Do que você acha que essa casa precisa? Precisa de madeira, de mais duas madeiras. 

(interrompe a fala, pega um lápis que estava na outra mesa e desenha um gato próximo da 

casa). Eu tenho um gatinho que eu cuido dele, só que ele não fica na minha casa, ele fica 

pelos muro.   

 

Análise: 

De forma geral, as três produções de Vitor permitem afirmar que a criança situa-se na 

transição da etapa de desenvolvimento gráfico denominada realismo falho para a etapa de 

realismo intelectual, processo que já deveria ter sido ultrapassado de acordo com o esperado 

para a faixa etária que se encontra. A fase do realismo falho caracteriza-se pela existência de 

uma imagem mental que já permite sua representação no papel, contudo a execução ainda não 

é bem elaborada devido à inabilidade motora (Luquet, 1969). Nessa fase, é evidente a 

incapacidade sintética, a desordenação dos objetos no papel, a omissão ou exagero de algumas 

partes que quer representar de acordo com seu interesse particular. As relações espaciais mais 

complexas não importam à criança, contudo começam a aparecer indícios de relações 

topológicas (acima/abaixo, dentro/fora). Durante esse período, é comum ocorrerem 

fenômenos egocêntricos, pelas quais a criança vai expressar-se agindo e pensando a partir de 

sua própria perspectiva, o que pode ser evidenciado através da ocorrência da fala egocêntrica, 

na tentativa de organizar seu próprio pensamento criativo. 

Quanto aos aspectos formais, segundo Buck (2003), o tamanho grande da figura em 

relação à página tende a demonstrar tensão e pressões ambientais. A falta de simetria, em 

crianças normais sob estresse, remete a quadros de ansiedade, assim como a localização e 

inclinação à direita demonstram preocupações com o ambiente e antecipação do futuro. A 

proximidade da margem lateral indica constrição e os mal encaixes das janelas e da junção do 

telhado indicam pobre orientação para a realidade. 

Em relação aos detalhes, especificamente sobre a presença de detalhes incomuns, 

como a janela rente ao chão, a parede triangular e o telhado cobrindo de forma muito limitada 

a casa, esses se apresentam como indicativos de psicose, contudo é comum em crianças em 

estágios primeiros do desenvolvimento gráfico, como o caso de Vitor. Sobre os detalhes 

essenciais, a criança apresenta as paredes (em formato triangular e não quadrangular, como 
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esperado), telhado e janelas. Não apresenta as portas, afirmando que “Porta eu não sei fazer”, 

indicando sentimentos de inacessibilidade e isolamento. 

O telhado e as paredes representam de forma rudimentar o ego do indivíduo. Sendo 

assim, as paredes tortas e inclinadas, bem como o telhado redesenhado e ainda assim torto 

indicam fracos ou deformados limites egoicos. Após o processo desenhar, a criança inicia a 

tarefa de preenchimento do desenho e passa a maior tempo dessa produção nessa atividade. O 

preenchimento total com o lápis preto indica uma custosa tentativa de não deixar nenhum 

espaço para a manifestação da angústia aparecer. 

Quanto aos conteúdos complementares do inquérito, destaca-se a repetição da busca 

por casas “de madeira”, que segundo a criança são mais fortes, assim como as “janelas de 

pedra”, evidenciando a busca da criança por um ambiente indestrutível, que resista às 

ameaças internas e do meio. Cabe ressaltar que a madeira também remete ao trabalho do pai, 

que consertava móveis e fazia com ela pequenos brinquedos para as duas crianças com o 

refugo do material utilizado. Essas representações, contudo, apresentam-se distantes da 

criança, indicando inacessibilidade e/ou situação do lar fora do controle. A imagem do 

desenho traz, em uma afirmação hesitante da criança, a recordação do pai ausente. Essa 

associação em seu discurso caminha no mesmo sentido das interpretações anteriores, 

indicando tanto a busca por uma figura de apoio e segurança que permaneça estável frente a 

perturbações, quanto a vivência de um retraimento da figura do pai (visto que o desenho, de 

forma geral, parece com uma prisão, pois é escuro e não há acesso por meio de uma porta), 

demonstrando que Vitor sente como se o pai tivesse sido retirado dele (a casa desenhada não é 

sua).  

A criança afirma que o tempo está escurecendo no desenho e completa dizendo que 

não gosta dessa conjectura, visto que prefere o tempo mais claro, no qual pode realizar 

diversas brincadeiras. Essas associações remetem a imposição externas de empecilhos frente à 

possibilidade de seu gesto espontâneo e de seu viver criativo. Na medida em que o desenho 

lembra o pai, o conjunto dessa produção sugere que o distanciamento da figura paterna 

interrompeu as experiências transicionais que a criança vinha realizando, impondo um 

desequilíbrio no processo de uma apropriação criativa do mundo. 

Por fim, perguntado sobre o que a casa precisa, suas associações levam novamente à 

busca das “duas madeira” fortes e ao gatinho que desenhou sobre as marcas do primeiro 

telhado apagado, sugerindo tanto a manifestação latente da vida instintual (representada pelo 
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animal), quanto a questão de um objeto de amor que se distancia esporadicamente (“Eu tenho 

um gatinho que eu cuido dele, só que ele não fica na minha casa, ele fica pelos muro.”). Essas 

associações, em consonância com as interpretações anteriores, sugerem um desejo da criança 

de que o pai seja forte para não sucumbir à prisão, para que Vitor possa recuperar junto a ele o 

afeto nas relações e a capacidade para o brincar. 

Árvore - Tempo de produção: 8 minutos e 12 segundos. 

 

Figura 8: Desenho da Árvore feito por Vitor. 

Inquérito 

Que tipo de árvore você acha que é essa? Essa é o tronco da árvore. É... (silêncio) 

E onde fica essa árvore? Lá perto do rio, porque dentro do... de... dos rio não tem 

árvores, mas sem ser dentro do rio tem uma árvore lá que é feita de.. de... madeiras... porque 

os porquinhos na televisão eles fazem uma casa de árvore de madeira... 

Quantos anos você acha que tem essa árvore? Uns três mês ou quatro.  
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E essa árvore está viva? Não. Ah, tá sim! 

Quando você olha pra essa árvore o que você pensa? (hesita) Uma família. [Uma 

família?] É! (levanta-se e vai pegar água na jarra que estava do outro lado da sala. Enche 

sozinho um copo, bebe e volta a sentar-se) [Vendo a árvore você pensa numa família?] É, tem 

eu, minha mãe, minha tia, minha prima e minha outra prima e minha irmã. 

Essa árvore parece mais um homem ou uma mulher? Um ho-mulher 

Essa árvore está sozinha ou num grupo? Tá no meio de uma família de árvores E tá 

perto dos donos. [Dos donos do que?] Os donos da árvore, eles, as pessoas não pode quebrar 

as árvores senão os Deus briga, castiga. 

Quando você olha pra essa árvore, você tem a impressão que ela está mais em cima, 

mais embaixo ou na mesma altura que você? Lá embaixo...  

E como está o tempo nesse desenho? Escurecendo...  

Tem algum vento soprando? Não, tá sol. 

Essa árvore faz você lembrar de alguma coisa? Do meu pai e do meu tio... É, só dos 

dois... 

E essa árvore, você acha que ela tá com saúde? Tá. Deus fez ela ficar com saúde 

porque ela come comida. É porque às vezes os donos delas às vezes dá comida pra elas. Eu já 

vi isso... 

O que você acha que essa árvore mais precisa? O dono cuidar dela, jogar água nelas 

pra elas não morrer. Se morrer, o dono, o dono vai ficar sem árvores. Elas não pode morrer. 

Você acha que alguém já machucou essa árvore? (hesita) N-n-não... 

 

Análise: 

Com relação aos elementos gerais, nota-se que os traços dessa produção são 

consideravelmente mais rasurados e fracos do que os da anterior, sugerindo sentimentos de 

ansiedade, autocrítica e incerteza, o que, em parte, pode estar relacionado ao fato da criança 

ter afirmado que não sabia desenhar uma árvore, mas também remete à mobilização 

emocional que o desenho suscitou.  
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Quanto à proporção do desenho, o tronco excede em mais de cinco vezes o tamanho 

da copa. Troncos vistosos e sobressalentes remetem a questionamentos de ordem fálica e de 

autoridade, o que é compatível com a fase fálica do desenvolvimento psicossexual em que a 

criança parece se encontrar. Ademais, uma árvore com “uma pequena estrutura de galhos com 

um tronco muito grande sugere um equilíbrio precário da personalidade, por causa da 

frustração gerada pela incapacidade de satisfazer fortes necessidades básicas” (Buck, 2003, 

p.50), bem como a copa pequena indica pouca capacidade de elaboração simbólica. Nesse 

sentido, tendo em vista que esse desenho estimula mais associações pré-conscientes e 

inconscientes sobre a percepção do indivíduo de seus recursos de personalidade para obter 

satisfação, nota-se nas associações provenientes do inquérito uma repetição sobre a demanda 

de que a satisfação das necessidades básicas deva ser proveniente da ajuda familiar 

(primeiramente apenas as figuras femininas e depois apenas as masculinas). Assim, a ausência 

de galhos, que é um detalhe essencial para esse desenho, indica deficiências ou dificuldades 

na obtenção pessoal de recursos gratificantes do meio. 

De forma esparsa, apresentam-se dicotomias sobre a possibilidade e a impossibilidade 

do viver (a árvore dentro e fora do rio, a menção à história dos três porquinhos, a árvore ser 

quebrada ou alimentada), indicando preocupações a respeito do dessa oposição entre vida e 

morte. Nesse sentido, a árvore aqui representa a figura atenciosa e protetora do pai que ainda 

é muito importante para Vitor e não foi totalmente substituída pela tia. Há toda uma 

preocupação com a integridade da figura do pai que, se não sobreviver, colocará em risco a 

sobrevivência emocional do Self da criança. O distanciamento de Luis priva a criança do 

contato afetivo e amoroso, além de comprometer a satisfação de suas necessidades básicas. 

Daí o receio da morte ou aniquilação, caso o pai não retorne ou o ambiente proporcione 

substitutos confiáveis para cuidar da criança. Frente a isso, novamente, a criança exibe 

comportamentos em resposta a mobilização de angústias como, por exemplo, preencher todo 

o espaço interno da árvore de preto, e, de forma evasiva, levantar-se para tomar água e sair da 

sala para ir ao banheiro.  

 

 

Pessoa – Tempo de produção: 5 minutos e 47 segundos. 
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Figura 9: Desenho da Pessoa feito por Vitor. 

Inquérito 

Essa pessoa é homem ou mulher? É a minha tia, a Cláudia.  

E quantos anos ela tem? Eu tenho sete... (silêncio) 

E o que ela estava fazendo aqui? Tava brincando de pique-esconde. (silêncio) 

E esse desenho faz você lembrar de alguma coisa? (hesitação) Uma família, sair pra 

comer um pastel. [E porque você acha que lembra família e pastel?] Porque, às vezes, a 

barriga fica roncando e dói muito. 

E como ela está se sentindo aí? Tá se sentindo bem.  

Você acha que a maioria das pessoas estão se sentindo bem assim? Aham. (acena 

positivamente a cabeça) 

Se você encontrasse elas, você ia gostar delas? Sim, as pessoas são muito legais 

quando quer brincar.  
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Como que está o tempo desse desenho? A luz, o mundo não tá escurecendo porque tá 

de dia. Mas o mundo tá escurecendo, eu acho... 

E o que você acha que essa pessoa mais precisa? Precisa? Precisa de um sol e de uma 

lua e de uma cama. 

Você acha que alguém já machucou essa pessoa? (Hesita) N-não... 

Que tipo de roupa essa pessoa tá vestindo? De rosa. Minha tia tá de rosa e eu de 

vermelho (apontando para o desenho)...  

 

Análise:  

 Quanto aos aspectos formais, o desenho total ocupa uma área consideravelmente 

pequena do espaço disponível, indicando insegurança, descontentamento e regressão. O 

posicionamento central sugere rigidez e uma tentativa de controle sobre a percepção de sua 

imagem pelos outros. Em relação aos detalhes essenciais (cabeça, tronco, braços, pernas e 

traços faciais), a criança realizou algumas omissões. Os braços ausentes mostram-se 

relacionados com sentimentos de culpa, de inadequação e, quando desenhados em outra 

pessoa, como também é o caso, sentimentos de rejeição proveniente do meio. A cabeça 

grande indica regressão e desajustes no plano intelectual. A omissão de traços faciais é 

comum na etapa do desenvolvimento gráfico em que Vitor se encontra; contudo, cabe 

ressaltar que a omissão da boca refere-se a dificuldades de estabelecimento de vínculos 

gratificantes de caráter oral, especialmente com a figura materna. A inexistência do pescoço 

também caminha nesse sentido interpretativo de sugerir um prejuízo na ligação entre o plano 

cognitivo das representações (cabeça) e o plano das necessidades e impulsos físicos básicos 

(tronco). 

 Um tronco comprido e fino exprime conotações esquizóides e, levando em 

consideração de que é apresentado de forma descontínua na sua parte inferior, sugere uma 

delimitação imprecisa do Self e de suas possibilidades de expressão dos impulsos e 

necessidades básicos. Essas dificuldades podem acarretar empecilhos para uma busca 

adequada de satisfação desses pontos em questão, como foi indicado nas pernas 

(representantes da locomoção e da exploração autônoma do ambiente), que aparecem 

desenhadas de forma atrofiada e torta para o lado. 
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O fato de nessa produção os primeiros traços representarem uma pessoa do sexo 

oposto, junto ao questionamento sobre como desenhar caracteres femininos secundários, pode 

indicar questões de conflito no processo de identificação de gênero. Contudo, cabe ressaltar 

que a pessoa que Vitor havia desenhado previamente, na produção anterior junto à Árvore, era 

do sexo masculino e representava explicitamente a si próprio, além de que a confusão 

apresentada nesse desenho pode se relacionar com o fato da tia vir ocupando o lugar do pai 

dentro do ambiente familiar, exercendo funções paternas de apoio à mãe e de suporte 

emocional para a criança. 

Ainda na questão sexual, o desenho de um casal (composto aqui por um elemento 

masculino e outro feminino) pode representar os próprios pais, o que explicaria, em partes, a 

figura masculina ter sido apagada e posteriormente deixada incompleta. Nesse sentido, diante 

do “apagamento” da presença do pai, a criança desloca a esperança de receber um novo 

cuidado igual aquele oferecido por Luis para a tia, conforme a escolha de sua pessoa para o 

desenho e o apaziguamento de seus comportamentos antissociais durante o recente período 

em que está sob seus cuidados sugerem. Todavia, suas associações e hesitações no inquérito 

evidenciam a existência de um temor de não ter suas necessidades mais básicas atendidas 

(“Porque às vezes a barriga fica roncando e dói muito.”,“as pessoas são muito legais quando 

quer brincar.”), pois não sabe se poderá contar com a tia para tanto. Dessa forma, o luto pela 

perda do pai e do cuidado e do brinquedo, que ele representava, continua se manifestando nas 

associações da criança. 

Síntese HTP: 

De forma geral, a partir dos dados obtidos, é possível visualizar que as produções 

gráficas de Vitor apresentam um nível de complexidade e integração abaixo do esperado para 

sua faixa etária, o que pode, em parte, estar relacionado com a pouca estimulação e 

acompanhamento que a criança recebe atualmente para realizar suas tarefas escolares e 

exercitar suas capacidades de síntese e organização mental dos conteúdos perceptivos. 

Todavia, a hipótese mais plausível parece ser a de uma inibição intelectual ocasionada por 

uma problemática afetiva, dados os indicativos de fracos limites egoicos, visto a fragilidade, 

transparências e descontinuidades apresentadas nos traços que delimitam as produções. 

O nível relativamente elevado de ansiedade que a criança apresentou durante as três 

produções demonstra que, embora manifeste interesse em tarefas que suscitem seus impulsos 

de expressar-se criativamente no mundo, apresenta dificuldade por não saber como fazer isso, 
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visto que a principal figura que o auxiliava nesse processo foi perdida. Daí a ansiedade de, 

frente ao risco de se expressar sem o limite protetor da realidade, estragar tudo e não ser capaz 

de realizar sozinho um processo de reparação (perder a capacidade de simbolizar). A pergunta 

sobre a existência de uma faxineira que poderia limpar a “sujeira” que estava fazendo ao criar 

suas produções sugere a busca por alguém que repare os estragos causados por sua 

impulsividade manifestada no gesto criativo. O fato de se assegurar de assinar em todos os 

desenhos também caminha nesse sentido, uma vez que se refere a uma tentativa pessoal de 

apropriar-se de forma simbólica daquilo que genuinamente produziu. 

Quanto aos conteúdos provenientes dos desenhos e do inquérito, nota-se a presença 

frequente de indicativos de ansiedade, de limites egoicos imprecisos e de uma pobre 

orientação para a realidade, possivelmente relacionados com dificuldades internas de 

organização simbólica e também com a falta de confiança nos cuidados proporcionados pelo 

ambiente. O exercício da capacidade simbólica que propicia a criança compreender e adequar-

se à realidade compartilhada é decorrente da garantia da vivência das experiências 

transicionais, uma vez que essas propiciam a espontaneidade, a criatividade e a gradual 

independência emocional. Essas experiências eram sustentadas por Luis e, na sua ausência, a 

criança não encontra substitutos que o auxiliem, de forma duradoura, a organizar suas 

experiências emocionais através do brincar e do fornecimento de holding adequado. 

Frente a esta percepção de desamparo que lhe causa incômodo, a criança parece 

depositar a esperança da reparação na ajuda externa oriunda de figuras que, além de conseguir 

tolerar essa sua desorganização, também proporcionem a ela holding adequado (limpando a 

sujeira, brincando, cuidando e dando água), de forma a auxiliar no seu processo de 

desenvolvimento e amenizar o impacto das ameaças do meio. 

 

4.3.4. CAT-A 

 A sessão de aplicação do CAT-A havia sido agendada na tarde anterior e aconteceu 

também nas dependências da escola de Vitor. Compareceram à escola Vitor e sua tia Cláudia, 

que logo ao cumprimentar o pesquisador afirma que a criança “passou a noite inteira falando 

que queria voltar” às atividades com este. Após isso, justifica que Marta havia pedido que ela 

se responsabilizasse de levar seu filho para a nova sessão. O pesquisador agradece a 
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disponibilidade da tia e solicita a ela que aguarde fora da sala reservada para a aplicação do 

instrumento. 

 Já dentro da sala e acomodados, Vitor pergunta “Vamo desenhar hoje de novo?” e o 

pesquisador responde que iriam “fazer outro tipo de atividade”, mas que logo ele explicaria o 

do que se tratava. A criança observa-o de forma curiosa enquanto ele retira os cartões de 

aplicação de dentro da pasta fosca que havia trazido consigo. As instruções são passadas e 

Vitor verbaliza que as compreendeu sem apresentar nenhuma dúvida.  

 Durante a aplicação, a criança demonstra crescentes demonstrações de ansiedade como 

mexer bastante as pernas sob a cadeira, abrir e fechar as mãos como se estivesse a segurar 

algo e também acelerar a velocidade de sua voz gradualmente nos intervalos de um cartão 

para o outro. Pode-se perceber uma diminuição gradual do tempo de latência conforme a 

sessão transcorre, bem como a confusão entre os nomes dos animais percebidos. Durante suas 

narrativas dos cartões 4, 5 e 6, apresenta alguns detalhes bizarros na estória, como a 

soletração do alfabeto em trechos aleatórios. Por fim, recusa-se a escolher os cartões mais e 

menos favoritos, levantando-se da cadeira e afirmando que deseja ir embora. 

 Ao saírem, vai à frente do pesquisador em direção à sua tia que esperava no corredor e 

ao ser perguntado sobre “Como foi lá?”, responde sorrindo que “Ah, tinha que contar a 

estória dos bicho nas foto”. Volta a brincar sozinho caminhando pelo corredor e 

eventualmente conversando com o pesquisador e com a tia. Cláudia aproxima-se do 

pesquisador e diz que Marta pediu para perguntá-lo sobre a possibilidade de conseguir-lhe 

alguns recursos do Governo como, por exemplo, cestas básicas. O pesquisador explica 

novamente que tais procedimentos não estão previstos para a pesquisa, mas que usualmente 

são obtidos mediante uma avaliação realizada pelos órgãos municipais de Assistência Social. 

Afirma que entrará em contato, assim que a análise dos dados for finalizada, para o 

agendamento da entrevista devolutiva e despedem-se todos com cumprimentos de mão. 

Análise: 

 O fato de a criança ter sido novamente trazida pela tia, juntamente com o recado, 

transmitido através desta, de um pedido materno para obtenção de recursos assistenciais do 

Governo, novamente sugere uma dificuldade da mãe de se organizar e mobilizar seus recursos 

internos e externos para promover o cuidado adequado da criança. Parece existir uma 
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tentativa de transferência dos cuidados do filho para outras figuras, principalmente no que se 

refere à proteção, gratificação e autoridade, como a tia e o pesquisador. 

 O comentário sobre Vitor ter passado a noite comentando de forma positiva sobre a 

sessão do HTP aos familiares e desejando prosseguir com sua participação na pesquisa 

corrobora com a hipótese de que um bom vínculo de trabalho clínico foi estabelecido, assim 

como indica que o enquadre estabelecido no setting diagnóstico permitiu a expressão segura 

das manifestações impulsivas da criança. 

 Quanto à aplicação do CAT-A, pode-se afirmar que o material ocasionou maior 

mobilização afetiva do que o HTP, possivelmente em função das exigências de um 

funcionamento mais maduro para realizar a tarefa (verbalizar estórias com começo, meio e 

fim) em comparação com o instrumento anterior, menos estruturado, pela expectativa prévia 

da criança para realizar novas atividades, bem como à uma maior diversidade de estímulos 

relativos a conteúdos latentes que o material proporciona. A perceptível aceleração de Vitor, 

de certo ponto da aplicação em diante, para terminar rapidamente a atividade, assim como a 

presença de detalhes bizarros em suas produções, revelam formas evasivas, ou seja, menos 

elaboradas, de lidar com a emergência de conteúdos internos angustiantes, que são assim 

evitados. 

Estórias 

[Vitor, eu vou te mostrar algumas figuras aqui nesses cartões e eu quero que você olhe 

para eles e me contar uma estorinha sobre o que tá acontecendo em cada uma, entendeu?] 

Aham, entendi... [Você pode inventar e contar o que você quiser... Vai falando o que tá 

acontecendo, o que eles tão pensando, sentindo... Pode contar o que você quiser] O que eu 

quiser? [É. E eu vou anotar aqui o que você me falar.] Tá... [Vamos começar?] Tá bom... 

Cartão 1 

Tempo de Latência: 6 segundos. 

Tempo Total: 2 minutos e 12 segundos. 

Título: Os pintinhos. 

Eles tão comendo, tomando um café, venoa galinha. [E o que você acha que eles estão 

pensando?] Eles tão pensando em ir dormir porque eles tão com uma dor nas costa e aqui na 
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barriga. Eles têm sempre essa dor porque... (silêncio prolongado) porque a mamãe deles não 

dá remédio pra eles, não dá remédio e não deixa eles sair pra rua pra brincar com os 

amigos. Só isso. [É? E que jeito que essa estória termina?] Que jeito? [É.] Começa com “A”. 

[Como assim começa com “A”?] Assim... (silêncio prolongado por 25 segundos, 

demonstrando introspecção) Não, não dá. A galinha bota ovo. Eles comem com ovo a 

comida. Ow, tio, eu já comi comida com ovo e com omelete, tio. Era gostoso. [É mesmo? 

Inventa um nome pra essa estória pra mim.] “Os pintinhos”. 

Análise:  

A análise dinâmica da estória produzida, levando em consideração os conteúdos 

manifestos e latentes do cartão relacionados à figura materna, no âmbito da oralidade e da 

gratificação versus frustração, demonstra sentimentos de frustração frente à percepção do 

holding materno deficiente apresentado pela galinha, na medida em que ela não provê aos 

personagens os cuidados físicos básicos (“não dá remédio pra eles”), nem os afetivos (“e não 

deixa eles sair pra rua pra brincar com os amigos”). A mãe, além de não estimular, impede a 

brincadeira e, com isso, a capacidade simbólica não se desenvolve, daí o sofrimento 

emocional somente pode ser expresso por vias somáticas (“dor nas costa e aqui na barriga”). 

Frente a essa omissão de cuidados maternos, que ocasiona consequências físicas e mentais 

sobre os personagens, a estratégia defensiva utilizada é a negação e o retraimento (“tão indo 

dormir”) para lidar com suas angústias de aniquilação provenientes do desamparo.  

Nessa direção, existe ainda uma negação da prévia inaptidão da galinha que, 

subitamente após uma introspecção, a criança conta ter botado um ovo para que os pintinhos 

ao menos sobrevivam. Nessas condições, o objeto se torna cindido, ocasionando na criança 

uma confusão para considerá-lo bom ou mau.  

Cartão 2 

Tempo de Latência: 7 segundos.  

Tempo Total: 55 segundos. 

Título: Os três ursos brincando. 

Eles tão puxando a corda porque eles tão brincando de uma brincadeira. Esses dois 

tá de dois e esse aqui tá de um. Podia vim mais um pra ajudar ele porque eles tão em dois. 

Esses dois ganha!(silêncio) [E como que você acha que eles tão se sentindo aqui?] Eles dois 
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tão triste porque esse daqui (aponta o que está sozinho) acha que vai ganhar. Mas eu não 

acho. Eu acho que é esse ou esse ou esse (apontando para a dupla). [Mas aí quem você acha 

que vai ganhar?] Esses dois!Aí o outro fica triste mesmo. (suspiro) [E essa estória, como que 

ela chama?] É... (hesitação) “Os três ursos brincando”. 

Análise: 

 Nessa estória, o conteúdo manifesto refere-se a três ursos brincando, em uma disputa 

de puxar a corda. Os dois ursos que estão brincando em um mesmo time demonstram tristeza 

ao perceber a desvantagem daquele que está disputando sozinho e que, mesmo sob tensão, 

ainda preserva a esperança da vitória, numa negação da sua condição desfavorável. Podemos 

inferir, a partir dessas associações, a presença de sentimentos de solidão da criança, assim 

como o desejo de que alguém venha fazer-lhe companhia para equilibrar e facilitar os desafios 

que enfrenta (“Podia vim mais um pra ajudar ele porque eles tão em dois.”). 

 Mesmo diante da adversidade de se perceber só, o urso filhote não tem outra 

alternativa que não seja entrar na atividade de disputa e enganar a si mesmo, demonstrando 

sugerir uma autonomia autossuficiente e insistir no embate. Por fim, a realidade se impõe e se 

instaura um sentimento de tristeza no urso solitário que se dá conta de sua fragilidade e de sua 

dependência, sugerindo um processo brusco de desilusão.  

Cartão 3 

Tempo de Latência: 6 segundos.  

Tempo Total: 1 minuto e 59 segundos. 

Título: Os lobos brigando. 

 Ele tá sentado aqui. [Quem que é esse?] É o lobos, (hesitação e balançar de pernas) é, 

é, é o lobo. E esse daqui é a rata. Aqui, aqui é o tronco, a cadeira e o negócio dele e o 

negócio que tá na mão dele. (expressão facial de estranhamento) [E o que você acha que 

estava acontecendo nessa hora?] Ele tá pensando numa coisa, numa coisa. Acho que ele tá 

pensando numa mãe e num pai, é. [E como que ele tá se sentindo?] Ele tá bravo, (hesitação) 

porque porque porque bateram nele. Aí ele vai agredir porque bateram nele. Se bater, ele 

não pode agredir. Tem que chamar a polícia. (silêncio prolongado) Quando agredir, tem que 

chamar a polícia. Ele vai chamar a polícia porque o lobo agrediu ele. (estala os 

dedos)(acelera a velocidade da voz) Aí termina assim, esse lobo aí chama a polícia. E o 
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pequenininho é o lobo que bateu nele, aí o pequenininho vai preso e o lobo vai bater no 

pequenininho perto da polícia. [E como chama essa estória?] “Os lobos brigando”. 

Análise: 

 Esse cartão, em seu conteúdo latente, remete à “relação com uma imagem de potência 

fálica” e “a uma imagem paterna potente cujos atributos podem ser valorizados ou 

denegridos”. Tendo isso em vista, é possível perceber a emergência de temáticas agressivas 

(“porque bateram nele”) e também repressivas (“tem que chamar a polícia”) associadas 

provavelmente à figura do pai da criança. Cabe ressaltar que as características atribuídas à 

presença das autoridades policiais são ambivalentes, pois ao mesmo tempo em que 

representam proteção também se relacionam com a possibilidade de atitudes mais primitivas 

de vingança (“o pequenininho vai preso e o lobo vai bater no pequenininho perto da 

polícia”), o que gera ansiedade na criança. Nessas condições, o desamparo é intenso, pois ela 

não tem quem o proteja e não pode defender a si mesma. A busca por uma figura externa para 

sua proteção não a alivia, dada a inconsistência dela, que ora pune o agressor, ora a própria 

vítima. Diante disso, essa figura não é confiável, mas imprevisível. Daí a integração não é 

possível, uma vez que existe uma confusão quanto ao objeto, que é bom e mau ao mesmo 

tempo, fazendo com que, nessas condições, o desamparo persista. 

 A distorção perceptiva a respeito dos estímulos do quadro (o leão é descrito como 

“lobos/lobo” e a “rata” como “lobo”, junto à afirmação da criança que o herói “tá pensando 

numa mãe e num pai” sugerem que a criança ainda caminha para a apreensão e compreensão 

dos indivíduos, especialmente os pais, como seres diferentes e sexuados, já que, por enquanto, 

está inserido num contexto de relacionamento dual, mesmoo que desalinhado. 

Cartão 4 

Tempo de Latência: 7 segundos.  

Tempo Total: 1 minuto e 18 segundos. 

Título: Os ratos passeando na froresta. 

Ó, tio, aqui é a rata e a mãe (aponta para a canguru adulta e o filhote na bolsa). É a 

mãe e o filho e um pai (aponta para o canguru na bicicleta). Eles tão andando de bicicleta 

lááá na froresta. Eles tão andando com uma cesta, com uma cesta. Eles tão indo lá pra 

froresta pra comprar umas roupa pra filha dela, dele. Pra comprar roupa lááá perto do 
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Natal. Isso daqui chama do natal isso (aponta para a árvore pinus à direita no cartão) e fica 

cheio de bolinha. [E o que você acha que eles estão pensando?] Eles tão pensando num tênis, 

numa roupa e os três tomar um banho pra eles ir lá no Natal. [E como que termina essa 

estória?] (hesitação) Como que termina? Termina com A,B,C,D,E,F,G. [Como assim? É desse 

jeito que termina?] É assim. (balança as pernas sob a cadeira) [Assim?] É. [E como chama 

essa estória?] “Os ratos passeando na froresta”. 

Análise: 

 Nessa estória, pode-se perceber os três cangurus (pai, mãe e filho(a)) em um passeio 

familiar pela floresta com o objetivo de fazer compras de Natal, o que nos sugere, baseado 

nos conteúdos latentes abordados (de autonomização/independência dos menores), a busca 

pelo amparo afetivo dos progenitores de ambos os sexos, para que o processo de mediação da 

abertura do filhote ao mundo exterior ocorra de forma saudável. Essa conjectura remete ao 

primeiro momento de conquista da autonomia, onde a presença física da figura de cuidado 

ainda é necessária para que o mundo faça sentido à criança. Todavia, para que a autonomia 

seja conquistada é necessário existirem pais que atendam às necessidades básicas da criança. 

Embora inicialmente Vitor forneça uma imagem de que isso de fato acontece, a 

desorganização que ele apresenta ao lhe ser solicitado um desfecho para a estória revela não 

ser bem esse o caso. 

 Pode-se afirmar que a angústia decorrente de pensar sobre quais cuidadores Vitor, de 

fato, possui para auxiliarem em seu desenvolvimento (visto que seu progenitor masculino está 

ausente) manifesta-se ao longo de toda a produção, tendo em vista as frequentes confusões de 

gênero dos personagens e também a imprecisão que aparece justamente no uso artigo 

indefinido “um” para designar um alguém incerto para exercer a paternidade na narrativa (“É 

a mãe e o filho e um pai”). 

Cartão 5 

Tempo de Latência: 3 segundos.  

Tempo Total: 1 minuto e 16 segundos. 

Título: Os lobos correndo. 

 Esse daqui tá dormindo na beliche, um rato, (hesitação) um ursinho. Não! É um lobo 

e a namorada do lobo. Aqui é uma cama do bicho papão aqui e eles tão assustados, daí eles 
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vão sair correndo agora e chamar a polícia pra dar um tiro neles. Um tiro nesse daqui que tá 

debaixo da coberta porque ele tá querendo pegar esse (aponta para um dos ursinhos) pra 

morder. [E o que você acha que aconteceu aí antes dessa hora?] (acelera a velocidade da fala) 

Esses dois (apontando para os ursinhos) tava mexendo com ele, daí ele deu um tapa na 

cabeça desses dois e agora eles querem pegar ele pra atirar na cabeça dele pra ele morrer, 

porque eles tão bravo. [E como que você acha que termina essa estória?] Esses dois tá 

correndo pra ir lá na delegacia agora. Daí começa com A, B. Com A não. Começa com O. O, 

B, C, D, E, F, G, H, I J,K, L, M, N, P,Q,W,X,Y, Z. Quantos que tem?(referindo-se aos cartões) 

Tô cansado. [Já estamos terminando... Mais alguma coisa na estorinha?] Não. [Dá um nome 

pra essa estória pra mim...] “Os lobos correndo”. 

Análise: 

 O tempo de latência cai após ter se configurado relativamente homogêneo nas 

produções anteriores, indicando maior nível de impulsividade da resposta frente à 

apresentação dos estímulos desse cartão, fruto da angústia que a aplicação do instrumento 

parece despertar. 

 Os conteúdos agressivos reaparecem na forma de provocação e vingança e o meio não 

é consistente e maleável o suficiente para acolher a agressividade da criança e modelá-la, 

assimilá-la e sobreviver a ela. Ao contrário, a resposta do meio é igualmente agressiva e 

vingativa. Frente a essa condição, o objeto não é visto como bom, mas torna-se um 

perseguidor e a capacidade de reparação não se estabelece. Assim, a violência só é respondida 

com mais violência, da criança ou de um “protetor” que, de fato, não a auxilia a integrar essas 

pulsões no Self, deixando-a exposta a angústias de aniquilação.   

 Cabe ressaltar que a imagem da polícia que vem ao encontro dos heróis para auxiliá-

los também aparece carregada de aspectos violentos, conforme podemos perceber quando a 

criança informa que a atitude desse(s) profissional(ais) será a de dar um tiro na cabeça do 

bicho papão, conforme a vontade dos protagonistas. Nesse sentido, em continuação às estórias 

prévias, pode-se notar aqui indícios de uma quebra de confiança da criança nas instituições 

(que se configuram como substitutos elevados das leis familiares), pois essas podem cuidar ou 

atacar o herói. Os aspectos agressivos vão sendo aplicados a todos os personagens da estória, 

de forma que lidar com a angústia proveniente da expressão descontrolada desses aspectos de 

sua personalidade eleva o nível de ansiedade da criança fazendo-a, novamente, buscar dar 
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vazão a essa tensão através de mecanismos evasivos de tipo esquizóide e também solicitar o 

fim da aplicação. 

Cartão 6 

Tempo de Latência: 2 segundos.  

Tempo Total: 1 minuto e 34 segundos. 

Título: Os ursos bravos. 

 Ele (aponta para o urso filhote na porta da toca) tá deitado bem aqui na ponte, daí tá 

vindo duas polícia (aponta para os dois ursos ao fundo) querendo pegar ele, atirar na cabeça 

dele, aqui dois aqui deitado. Ele tá triste porque sabe que a polícia tá vindo atrás dele porque 

ele fez coisa errada e tá triste porque vai atirar na cabeça dele. E começa tudo com O, B, D, 

C. [“O, B, D, C”? E o que tava acontecendo antes disso?] É porque esse daqui (aponta para o 

urso na porta da toca) tava sozinho, daí ele tava jogando pedra nos dois policial, daí os 

policial ficou bravo e correu atrás dele e não achou ele, daí eles foram dormir. Mas na hora 

de acordar eles vão ir atrás dele até pegar ele e fim. [E como chama essa estória?] “Os ursos 

bravos”. 

Análise: 

 Essa estória guarda grande semelhança com os eventos ocorridos na vida do pai de 

Vitor, na medida em que apresentam um personagem que agrediu figuras policiais e agora 

está à espera da punição vindoura. Nota-se que o personagem central já demonstra 

sentimentos de culpa (“Ele tá triste porque sabe que a polícia tá vindo atrás dele porque ele 

fez coisa errada”), o que, embora indique mecanismos de tipo neurótico, convive com sinais 

de angústia de aniquilação (“tá triste porque vai atirar na cabeça dele”), indicando ainda a 

presença de temores de natureza psicótica.  

 A criança esboça uma explicação causal dos eventos descritos proferindo uma 

sequência de letras que, da forma que se apresentam organizadas, remetem a questões 

hierárquicas e de poder (“O, B, D, C”, “obedecer”), associadas a sentimentos de solidão do 

personagem principal (“É porque esse daqui tava sozinho, daí ele tava jogando pedra nos 

dois policial”). Isso nos permite afirmar uma possível associação da criança entre sentimentos 

de solidão e o aparecimento de comportamentos antissociais, em especial os transgressivos 
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(não obedecer ao enquadre estabelecido); em suma, um vínculo entre o desamparo, depressão 

e agressão, esta última sendo reativa aos dois primeiros. 

Cartão 7 

Tempo de Latência: 2 segundos.  

Tempo Total: 1 minuto e 25 segundos. 

Título: O lobo e o rato. 

 Ó, ó, ó, o lobo (aponta para o tigre), o lobo quer arranhar ele, morder ele porque ele 

tava mexendo com o lobo e agora o lobo quer catar ele. (aumenta o volume da voz) Olha lá o 

tamanho do lobo! Ah lá o rato pequenininho (referindo-se ao macaco). Ele falou assim antes 

pro lobo “Você é um chato! Eu vou te guerrear de pedra”, aí guerreou o lobo de pedra 

(fecha e aperta as mãos). Acertou na cabeça dele, na barriga dele e na boca dele. Aí o lobo 

mordeu ele e agora ele (apontando para o macaco) escapou e tá chorando. Aí o lobo quer 

pegar ele de novo. Ele não pega não, porque ele vai querer escapar. O lobo vai morder ele de 

novo, mas ele vai voltar lááá pra onde aqueles dois da beliche tava antes pra o lobo não 

pegar ele e nem achar (referindo-se à estória contada no Cartão 5). (silêncio) [Agora inventa 

um nome pra essa estorinha...] “O lobo e o rato”. 

Análise: 

 O tempo de latência continua caindo, demonstrando maior angústia, impulsividade e 

descontrole da criança. Os conteúdos latentes desse cartão remetem para uma relação 

carregada de agressividade em resposta à castração ou à devoração e também para o receio da 

agressividade interna e externa (Boekholt, 2000). Nesse sentido, ambos os personagens 

apresentam comportamentos agressivos expressos de forma ativa e intencional (o macaco 

ofende e apedreja o tigre e esse, por sua vez, leva sua perseguição ao macaco até as últimas 

consequências, em um processo ininterrupto de punição física).  

 Frente a essa perseguição violenta aparentemente interminável, a saída é o “rato” 

(macaco), que é menor do que o “lobo” (tigre), fugir para o local em que previamente 

aconteceu a estória do quinto cartão e lá esconder-se, indicando um retorno (ou tentativa de 

visibilidade) aos primeiros momentos onde os comportamentos antissociais começaram a 

aparecer, indicando-nos um ponto exato onde a intervenção externa reparadora é requisitada. 
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 Em continuidade com a estória anterior, a produção revela que a provocação e a 

agressividade para com o outro são na verdade uma busca para estabelecer um vínculo com 

ele e, assim, combater a solidão e o isolamento. A agressão parece ser, assim, a forma 

possível de contato. Todavia, embora exista êxito em mobilizar o outro, as consequências são 

grandes porque, dessa forma, ele se torna um perseguidor e ameaça a criança com a angústia 

de aniquilação ou a exclusão (reclusão), o que a remeteria novamente à solidão. Como as 

figuras supostamente protetoras ameaçam a criança da mesma forma, ele permanece num 

dilema aparentemente insolúvel. 

Cartão 8 

Tempo de Latência: 2 segundos.  

Tempo Total: 1 minuto e 33 segundos. 

Título: Os macaco brigando. 

 Ó, tem um, dois, três, quatro macaco tem. Esse daqui tá falando pra esse daqui 

(aponta os dois macacos do fundo) pra guerrear de pedra esse daqui (aponta o macaco 

filhote que está que está a frente), bater na cabeça dele, na orelha dele. E esse daqui (aponta 

o macaco filhote) vai sair correndo e dar tiro na cabeça dele. [Entendi. E por que eles estão 

planejando essas coisas? O quê que tinha acontecido antes?] Esses dois tava mexendo com ele 

sem motivo. Eles queria brigar. Essa aqui da frente (aponta para a macaca da frente) tá 

mandando ele (o filhote) jogar pedra e guerrear. Ela tinha que ensinar ele e não pra falar 

pra ele brigar. [E como que termina a estória?] Termina um batendo no outro. [E como 

chama essa estória?] “Os macaco brigando”. 

Análise: 

 Como nas produções anteriores, a estória mostra novamente a situação de uma 

provocação ofensiva, aparentemente sem motivo, entre os personagens, de forma a eliciar 

uma reação também agressiva por parte daquele que foi previamente instigado. Cabe ressaltar 

que a criança verbaliza que a figura materna representada pela macaca está incitando o 

macaco filhote a realizar uma revanche hostil contra seus ofensores, ao invés de protegê-lo e 

ensiná-lo o controle adequado de seus impulsos destrutivos (“Ela tinha que ensinar ele e não 

pra falar pra ele brigar”).  
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Essa afirmação sugere uma inabilidade da mãe para garantir o enquadre, o 

acolhimento, a assimilação e o direcionamento adequados à impulsividade da criança, assim 

como sua dificuldade de garantir que suas experiências de exploração com o mundo não 

sejam vivenciadas de forma perigosa e repleta de sentimentos de desproteção física e afetiva. 

Dessa forma, o ambiente aparece configurado de uma maneira que não auxilia na integração 

das pulsões do Self. 

Cartão 9 

Tempo de Latência: 1 segundo.  

Tempo Total: 1 minuto e 33 segundos. 

Título: O coelho brigando. 

 O coelho, tem gente batendo na porta e o coelho não atende, não levanta da cama. 

(acelera a velocidade da voz) Aí eles dão um esbarrão na porta e quebrou. Deu um tiro na 

cabeça dele e ele morreu, olha aqui, ó! [Quem esbarrou na porta?] O moço que tava batendo 

aqui deu um tiro na cabeça do coelho e ele morreu. [Por que ele tava batendo na porta?] Ele 

tava batendo de otário na porta porque tava querendo matar o coelho. E o coelho tava 

sozinho, só tava ele, e tinha dois atrás da porta. (balança as pernas sob a cadeira). Não tinha 

ninguém pra cuidar dele. Só tem lá no fundo, mas quando chamou o coelho ele não 

respondeu, porque já tinha morrido. Aí o coelho matou um porque tinha dois atrás da porta e 

o outro matou o coelho. Aí depois a mãe do coelho veio aqui e matou o cara que matou o 

coelho. Morreu os três. E fim. [Dá um nome pra essa estória agora...] “O coelho brigando”. 

Análise: 

 A criança começa sua produção verbal quase que imediatamente ao pegar o cartão nas 

mãos, configurando-se assim o menor tempo de latência desde o início da aplicação, 

demonstrando novamente ansiedade frente à tarefa. Quanto ao conteúdo da estória, podemos 

perceber que Vitor, através das descrições sobre o protagonista/herói, retrata sentimentos de 

desamparo (“E o coelho tava sozinho, só tava ele”, “Não tinha ninguém pra cuidar dele. Só 

tem lá no fundo”), de desproteção frente a uma imposição invasiva do ambiente e também de 

descrença na capacidade de um cuidado materno suficientemente bom (“quando chamou o 

coelho ele não respondeu, porque já tinha morrido”), que vá de encontro às suas reais 
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necessidades no momento e medida adequados. Enfim, a mãe, quando solicitada, até aparece, 

mas já tarde demais, tendo em vista que a criança já sucumbiu à angústia de aniquilação.  

Cartão 10 

Tempo de Latência: 1 segundo.  

Tempo Total: 1 minuto e 34 segundos. 

Título: Os dois cachorros brigando. 

 Dois cachorro. Esse aqui (aponta para o maior) tava enforcando esse (aponta para o 

filhote), querendo matar ele na privada, dar descarga e ele morrer. [E o que tinha acontecido 

antes disso?] O outro xingou ele de “filho da puta” porque eles tinham brigado antes. 

(acelera a velocidade da voz) Esse daqui (filhote) xingou esse de “filho da puta” e esse daqui 

(maior) xingou esse de “maldito”. Aí ele quer enforcar ele, matar ele e dar descarga. 

Banheiro é lugar de fazer xixi, mas eles foi brigar lá dentro porque lá fora tava a mãe desse 

pequeno e o pai desse grandão. (silêncio) Já posso ir embora? [Estamos quase terminando... 

Mas antes só me fala o nome dessa estória] (suspiro) “Os dois cachorros brigando”. [Só mais 

uma coisa, Vitor. Qual de todos esses cartões você mais gostou e qual você menos gostou] 

Ah, num sei. [Não sabe? Olha direitinho eles... (espalhando bem os cartões ao seu alcance 

visual)] Ah não sei não, tio... Não sei...(levanta da cadeira, afastando os cartões de si)... Já 

terminou? Eu quero ir embora (silêncio prolongado). 

Análise: 

 A estrutura temática provocação-reação, previamente utilizada nas outras narrativas, 

reaparece nessa estória, contudo insere-se um novo detalhe a respeito dos comportamentos 

antissociais dos personagens descritos. Eles ocorrem longe da presença das figuras protetoras 

que podem hipoteticamente coibi-los (“eles foi brigar lá dentro porque lá fora tava a mãe 

desse pequeno e o pai desse grandão”), conforme os conteúdos latentes referentes à “dialética 

disparate/punição num contexto superegóico e/ou transgressivo” que esse cartão suscita 

Boekholt (2000). Além disso, em continuidade com a estória anterior, a mãe do filhote (que 

deu início ao conflito), além de não aparecer na hora certa, também nunca está no lugar certo. 

Com isso, a criança é deixada sozinha, à mercê dos perigos.  

 A essa altura da sessão, o contato com os conteúdos latentes relativos à agressividade 

e desamparo, suscitados paulatinamente desde o quinto cartão, promovem um elevado nível 
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de ansiedade na criança que a impedem de prosseguir com suas associações e, então, ela reage 

através de uma atuação (acting out), afastando os cartões de si e dando fim à aplicação do 

instrumento.  

Síntese do CAT-A: 

A análise dos dados obtidos na aplicação do CAT-A possibilitou a observação de 

alguns pontos de maior destaque, tanto referentes aos aspectos formais das estórias, quanto 

aos conteúdos. Em relação aos aspectos formais, a gradual diminuição do tempo de latência, 

ocorrida paralelamente à intensificação dos sinais de ansiedade (mexer as mãos e as pernas 

sob a mesa, hesitações etc) nos indica claramente a dificuldade da criança de se manter em 

situações em que lhe é requisitada a atividade simbólica sobre conteúdos ansiogênicos por 

períodos demasiado extensos. Contudo, a rápida alteração de humor que a criança apresentou 

logo que encerrou a tarefa e retornou à presença da tia (como se nada tivesse acontecido 

antes) sugere o emprego de mecanismos dissociativos e, com isso, as situações vividas não 

apresentam registros simbólicos duradouros. 

Tendo em vista as queixas maternas de baixa tolerância a frustração de Vitor e seu 

hábito de responder de maneira afrontosa ao sentir-se contrariado, pode-se afirmar que a 

sessão do CAT ainda durou por um período de tempo considerável devido ao vínculo de 

trabalho positivo entre a criança e o pesquisador que havia sido estabelecido no encontro 

anterior e que foi verbalizado pela tia antes da sessão. 

Sobre os conteúdos das estórias, é possível afirmar que a criança em suas produções 

apresenta repetições de alguns eixos temáticos, indicando a existência de afetos insistindo 

para serem reconhecidos e elaborados. De forma geral, nota-se nos heróis sentimentos de 

solidão e desamparo que os impulsionam a buscar por figuras externas que promovam sua 

segurança e cuidado. Contudo, essas figuras só respondem à essa tentativa de comunicação, 

na medida em que ela seja pautada em comportamentos agressivos e na provocação, o que 

naturaliza as condutas antissociais dos heróis como o principal meio de obter visibilidade por 

parte dos outros e combater a solidão vivenciada. O ambiente não é capaz de acolher, conter e 

assimilar a agressividade da criança e, pelo contrário, os personagens que foram provocados 

respondem engendrando tramas agressivas, muitas vezes vingativas, fazendo com que os 

protagonistas das estórias apresentem temor pela sua integridade, evidenciando assim 

sentimentos de exclusão e angústias de aniquilação.  
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Nesse sentido, frente às figuras que não protegem a criança, mas respondem 

agressivamente, ou àquelas que poderiam proteger, mas chegam muito tarde, podem-se 

observar processos defensivos dissociativos e de negação para lidar com o “medo do colapso” 

e com as angústias impensáveis que vão contra a integridade do Self. Quanto às figuras 

materna e paterna descritas, a primeira aparece relacionada a sentimentos de descrença e/ou 

de frustração quanto à capacidade de fornecer holding e proteção de forma satisfatória, 

enquanto a figura paterna aparece relacionada a sentimentos ambivalentes de proteção e de 

agressividade. Assim, a dificuldade de enxergar o outro como confiável leva a uma 

dificuldade de integração entre bom e mau, que leva a uma confusão por vezes tão intensa que 

faz a criança recorrer a defesas esquizóides para se proteger.  

4.3.5. Síntese do Caso 3 

Uma análise geral sobre o conjunto de dados obtidos sugere que os comportamentos 

antissociais de Vitor caracterizam-se como uma tentativa de expressão de suas dificuldades 

para experienciar de forma plena um viver criativo, mediante a presença frequente de 

sentimentos de insegurança, oriundos da percepção do holding materno deficitário e do 

distanciamento do pai que era uma figura central para a sustentação de seu processo de 

desenvolvimento. 

 Em relação à principal queixa materna sobre os problemas de comportamento da 

criança, nota-se uma oposição agressiva, que se manifesta verbal e fisicamente, frente a 

qualquer tipo de limitação à realização de seus interesses pessoais, o que demonstra grandes 

níveis de impulsividade e baixa tolerância a frustrações em seus relacionamentos sociais. 

Esses fatores indicam dificuldades de Vitor operar predominantemente através de processos 

secundários, pelos quais a elaboração simbólica de suas vivências permite maior compreensão 

da realidade compartilhada e, por consequência, maior adequação ao processo de 

socialização. 

Percebe-se que os comportamentos antissociais são potencializados pelas dificuldades 

maternas para oferecer holding adequado, impor limites e dar contingência aos movimentos 

agressivos da criança. Ao sentir-se desprotegido e não compreendido por Marta em suas 

necessidades básicas, Vitor apresenta um processo precoce de aquisição de independência e 

de exploração do mundo externo, que pode favorecer seu envolvimento com grupos sociais 

que reforcem a prática os comportamentos inadequados e transgressivos. Isso pode ser 

observado nas “brincadeiras de lutinhas”, típicas do grupo de crianças que tem contato, e 
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também no fato de, nesse novo ambiente, ter ganhado um cigarro e mantê-lo escondido de sua 

mãe. As trangressões, assim, apresentam-se como uma forma de contato e vinculação com os 

outros. Dessa maneira, a criança atualmente demonstra buscar fora de casa a possibilidade da 

expressão de suas inquietações emocionais, de forma a dar vazão a sua agressividade sem o 

risco de repreensões inadequadas conforme as utilizadas por Marta (trancar o portão, dar 

chineladas).  

A mãe afirma que os comportamentos antissociais de Vitor, juntamente de outras 

manifestações sintomáticas (enurese e dores abdominais) tiveram início logo após a primeira 

prisão de seu pai, que no passado ocupava a função de seu principal cuidador, regulando a 

rotina da criança e oferecendo-lhe os cuidados necessários. Esses comportamentos atuais, na 

medida em que remetem principalmente a reações exaltadas frente às tentativas de imposição 

de limites, sugerem a busca por um controle externo que tolere, suporte e dê contornos 

estáveis à impulsividade, ou seja, que se apresente como um ambiente indestrutível que resista 

aos seus ataques e que permaneça cumprindo suas funções de forma satisfatória à criança. 

Nesse sentido, na medida em que repete seus comportamentos impulsivos em diversos 

ambientes, a criança parece buscar nas escolas e na ONG que frequenta figuras que possam 

promover essa estabilidade requisitada. Contudo, novamente, depara-se com a 

incapacidade/impossibilidade prática de nesses espaços encontrar alguém que demonstre, ao 

mesmo tempo, firmeza e tranquilidade para transmitir preocupação e afetos genuínos, 

aspectos essenciais para a alimentação do sentimento de confiança básica quanto a ser 

cuidado. Cabe ressaltar que a postura da escola anterior e o posicionamento da escola e da 

ONG atuais caracterizam-se pela ameaça de expulsão da criança da instituição, em detrimento 

de um cuidado mais individualizado. Essa postura institucional também amplia a sensação na 

criança de estar desprotegida e de não ser compreendida em suas reais necessidades. 

Marta e Cláudia informam que, na rotina familiar da criança, a mãe não demonstra ter 

tempo e recursos internos para sustentar de forma dedicada as atividades de brincar do filho, 

ou seja, por sua dificuldade de regredir para atender às suas necessidades, ela não responde 

ao gesto espontâneo deste, uma vez que, ao invés de respeitá-lo, perturba o ainda estreito 

campo transicional em desenvolvimento, conforme se impõe, na delicada relação entre o 

subjetivo e o objetivo vivenciada pelo filho, de forma ora invasiva ora negligente, 

prejudicando mais ainda o exercício da capacidade simbólica e da integração do Self da 

criança. 
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A agressividade, com toda a dinâmica de busca de contato que promove, não é 

assimilada pela mãe de modo a possibilitar Vitor se expressar na área transicional, do faz de 

conta, uma vez que Marta apresenta dificuldade para brincar. Por isso, ela permanece não 

simbolizada e a criança fica ameaçada por angústias primitivas e a ausência de uma figura 

realmente protetora (já que as disponíveis são persecutórias ou ineficientes). Por outro lado, a 

busca de contato com a mãe, ou outros, para protegê-lo é feita de forma agressiva, porque o 

canal de contato por meio do faz-de-conta, principalmente com ela, não existe. Os contornos 

que faltam para a expressão da agressividade eram dados pelo espaço transicional sustentado 

pelo pai, mas esse foi perdido com sua prisão e com a falta de recursos maternos para suprir 

tal lacuna. 

Esses prejuízos podem ser notados nas produções da criança, uma vez que de forma 

constante surgem indícios de uma pobre orientação para a realidade compartilhada, bem como 

a presença de indicadores de fracos limites egoicos. Frente à percepção de suas próprias 

limitações que o tornam vulnerável, Vitor parece depositar a esperança do cuidado na 

presença de outras figuras que, tolerem sua desorganização, proporcionem holding e 

segurança frente às ameaças internas e externas que se apresentam. Nota-se, contudo, que 

essas figuras (sejam masculinas ou femininas) aparecem predominantemente de forma 

comprometida e desfigurada, indicando-nos intensa descrença na provisão às suas 

necessidades, provavelmente decorrente de repetidas e intensas falhas ambientais. 

Nesse sentido, Vitor demonstra sinais de apatia e de dificuldades para manter vivas as 

memórias gratificantes do seu contato com a mãe, e principalmente, com o pai, dando indícios 

da instalação do processo de deprivação. A falta de esperança observada parece decorrer de 

sucessivos traumas iniciados com a primeira prisão do pai (cuja importância para Vitor já 

debatemos previamente); com as posteriores vivências angustiantes de presenciar a 

degradação física e emocional deste na prisão; da sua percepção de holding materno 

inadequado; do afastamento da família paterna após a segunda prisão; com os sucessivos 

fracassos na busca por figuras substitutas de proteção e, atualmente, da proibição da mãe de 

visitar ou de, ao menos, comunicar-se com Luis.    

Quanto aos impactos dessa conjectura ambiental na pré-estruturação da personalidade 

de Vitor, cabe ressaltar que as manifestações de impulsividade da criança ganham corpo, 

assim como a baixa tolerância frente a novas frustrações provenientes de suas relações 

sociais, fornecendo-nos indícios de um funcionamento predominantemente primário. Nota-se, 
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transferencialmente, a reprodução dessas características dentro do setting diagnóstico, uma 

vez que a criança faz constante uso de mecanismos evasivos para descarregar de forma 

imediata a tensão originada na realização dos instrumentos propostos. 

As tentativas de elaboração desses conteúdos ansiogênicos resultam em produções 

fortemente carregadas de aspectos violentos, em que os heróis constantemente se engajam em 

conflitos verbais e físicos para defender a integridade de suas vidas, posta em jogo sem causa 

justa ou pertinente. Esse temor quanto a ser destruído sem motivos precedentes, remete a 

primitivas angústias de aniquilação, relacionadas a múltiplas ameaças ao sentimento de existir 

e à ruptura da linha de continuidade do ser. Ainda nesse sentido, cabe ressaltar nas produções 

da criança, especialmente no CAT-A, que os comportamentos antissociais dos heróis sempre 

culminam no aparecimento de figuras policiais, sejam para reprimir ou para oferecer proteção 

ao protagonista, o que sugere que a frequente adoção da postura transgressiva seja, além de 

um mecanismo de vinculação afetiva, conforme descrito anteriormente, uma forma 

inconsciente de aproximar Vitor ao pai preso (que representava a possibilidade das 

experiências gratificantes e a expressão da criatividade e afetividade). Outra situação em que 

a transgressão é acompanhada da possibilidade de cuidado e holding mostra-se visível quando 

a criança é recebida pela mãe com um banho quente após fugir de casa, sugerindo-nos a 

existência de ganhos secundários da manutenção de seus comportamentos antissociais. 

Ainda durante as tentativas de elaboração nas atividades projetivas, conforme o nível 

de atitudes agressivas dos personagens ganha dimensão nas produções de Vitor, destacam-se 

o uso de mecanismos de defesas menos elaborados como a projeção de conteúdos agressivos 

a diversos personagens, a denegação como repúdio a determinadas percepções ao longo das 

associações livres e o rompimento provisório com a realidade compartilhada, conforme 

podemos perceber na criação de produções bizarras. Esses mecanismos de defesa, na forma e 

intensidade com que foram utilizados, parecem não mais agir com finalidade adaptativa às 

realidades internas e externas, mas sim de forma combativa a elas, o que nos sugere rigidez de 

pensamento e escassez de recursos egoicos.  

Dessa forma, a prevalência de mecanismos de ação esquizóides, junto a todos os 

fatores acima analisados, leva-nos a sugerir que Vitor apresenta atualmente indícios de uma 

pré-estruturação psicótica, sustentada de forma relativamente descompensada, tendo em vista 

a crescente desadaptação à realidade compartilhada observada nos momentos em que eclodem 

conteúdos latentes de difícil elaboração simbólica. Cabe ressaltar que, embora Marta 
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apresente dificuldades para oferecer holding adequado e impor limites a Vitor, no curto tempo 

em que a criança recebeu esse cuidado e enquadre de sua tia, cuja figura de autoridade e zelo 

familiar mostra-se bem delineada, ela apresentou melhora nos comportamentos antissociais 

apresentados na queixa da mãe. Isso sugere uma sutil retomada na confiança ambiental que 

havia sido perturbada com a ausência paterna, bem como um indício da possibilidade de um 

prognóstico clínico favorável a respeito dos comportamentos antissociais, caso sejam 

garantidas a regularidade de experiências gratificantes do meio e uma retomada adequada dos 

processos transicionais prejudicados com as múltiplas invasões ambientais vivenciadas. 
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4.4. Apresentação do Caso 4 - Privação tardia da figura paterna devido à prisão do pai. 

Joaquim tinha sete anos e dez meses de idade no momento do processo de avaliação. É 

filho de Tamires, de 24 anos e de Carlos, de 33 anos de idade. Joaquim perdeu o contato com 

o pai devido a prisão desse, por furto, ocorrida em 2015, quando a criança tinha 6 anos de 

idade, caracterizando, assim, dentro dos critérios dessa pesquisa, um caso de privação tardia 

da figura do pai.  

 A principal queixa da mãe em relação à criança é o fato de que, ao longo dos últimos 

12 meses, a criança progressivamente tem apresentado e intensificado comportamentos de 

agressões físicas a colegas da escola, utilizando-se, inclusive, de objetos para ampliar sua 

capacidade de provocar dor nos mesmos. Tanto a mãe, quanto a diretora da escola de 

Joaquim, sugerem a presença de características sádicas nas frequentes agressões realizadas 

por ele, o que, em partes, tem sido utilizado como argumento das profissionais da educação 

que o recebem no ambiente escolar para que ele seja de lá expulso. Os comportamentos 

antissociais, desde que surgiram, não apresentaram diminuição ou apaziguamento e as três 

mulheres que residem na mesma casa (a mãe, a tia de 21 anos e a avó de 45) afirmam 

verbalmente sua dificuldade e/ou abstenção de ocupar a responsabilidade de dar continência 

aos comportamentos antissociais da criança quando também ocorrem dentro do lar.  

 Segundo a mãe, a reação familiar à prisão do pai foi angustiante, visto que nas visitas 

na penitenciária, Joaquim chorou muito e insistentemente perguntou quando o pai voltaria pra 

casa, deixando os genitores deprimidos e sem reação. Ademais, a mãe, até hoje, profere 

descontentamento com o fato de Carlos nunca ter oferecido uma explicação verbal concreta e 

plausível à família sobre suas motivações íntimas para realizar os furtos que levaram à ruptura 

do lar. Tamires relata que Joaquim comentava espontaneamente com muitas pessoas na escola 

a respeito da prisão do pai e que sua reação frente a isso foi a de impor ao filho que não 

falasse mais sobre tal assunto em ambientes públicos, para evitar algum tipo de bullying ou 

preconceito. 

Com relação ao Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ), as respostas da 

mãe indicam que o filho apresenta as Escalas “Comportamento Pró-social”, “Hiperatividade”, 

“Sintomas Emocionais” e “Problemas de relacionamento com os colegas” tidas como 

“Normal” e a Escala “Problemas de Comportamento” classificada como “Anormal”. Destaca-

se que a mãe respondeu “É muito verdade” para os itens “Frequentemente briga com outras 

crianças ou as amedronta” e “Frequentemente engana ou mente”, assim como respondeu “Não 
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é verdade” para o item “Geralmente é obediente e faz normalmente o que os adultos lhe 

pedem” e “Mais ou menos verdadeiro” para o item “Frequentemente tem acessos de birra ou 

raiva”, totalizando um escore 7, o mais alto entre os 4 casos avaliados nessa pesquisa. Os 

resultados do Critério de Classificação Econômica Brasil (2008), conforme proposto pela 

ABEP, situam a família na Classe C1, representante de 20,7% da população brasileira. 

 

4.4.1. Entrevista de Anamnese 

A entrevista de anamnese, previamente agendada via contato telefônico, havia sido 

planejada para acontecer no ambiente escolar de Joaquim. Contudo, a diretora da escola, um 

dia antes da data combinada com a mãe, solicitou a sala reservada para atividades 

administrativas, levando a uma mudança apressada de local. Foi, então, decidido pela mãe 

que a entrevista aconteceria na casa da família no horário noturno, após o seu expediente de 

trabalho. A mãe se mostrou, desde o início, interessada na possibilidade de encaminhamento 

do filho para atendimento psicoterápico, conforme previsto no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido assinado previamente, recordando, logo de início, as diversas sugestões 

que a diretora havia-lhe feito para tal procedimento. Tamires veste-se com uma calça jeans de 

cor clara, contrastando com uma blusa floral colorida e o cabelo trançado no estilo de dreads, 

repleto de ornamentos brilhantes. Utiliza pulseiras largas coloridas e outros adereços estéticos 

como anéis e tatuagens.   

A entrevista teve duração total de 1 hora e 20 minutos, tendo a mãe apresentado boa 

disposição em contribuir com a pesquisa, mas muita dificuldade de recordar aspectos a 

respeito do desenvolvimento da criança, corrigindo-se várias vezes e frequentemente 

alternando entre respostas altamente informativas e outras apenas de uma palavra 

(“Sim”/”Não”/”É”, entre outras). Na ocorrência dessas respostas curtas, o pesquisador 

gentilmente insistia na pergunta, expressando-se de outras maneiras, mas as respostas 

subsequentes eram circulares e, por vezes, confusas. 

 Após a conferência dos dados do SDQ e a assinatura do segundo TCLE, o gravador é 

ligado e a mãe inicia a entrevista informando a respeito da constituição atual dos membros da 

casa. A mãe tem 24 anos, pele negra, ensino médio incompleto e trabalha como repositora de 

estoque em uma empresa alimentícia privada. Joaquim tem 7 anos e 10 meses, pele negra e 

está no segundo ano do ensino fundamental. Na casa ainda residem Rosana, a avó materna, 
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45 anos, divorciada, ensino médio completo, trabalha como secretária e Juliana, uma tia (irmã 

de Tamires), 21 anos, ensino médio completo, desempregada (mas realiza eventuais “bicos” 

em eventos de publicidade de produtos). A mãe afirma que do último mês até a presente data 

da entrevista, a avó materna iniciou uma discussão familiar para decidirem a respeito da 

possibilidade de seu namorado, de 51 anos, recém-divorciado, também passar a morar na 

residência. As filhas consideram precipitada a decisão, devido ao caráter recente do 

relacionamento, mas consideram “bom ter mais uma pessoa pra ajudar a cuidar da casa” 

(sic). 

 Tamires inicia, espontaneamente, a descrição do filho pelos aspectos sintomáticos, 

antes de fornecer quaisquer informações a respeito do seu processo desenvolvimental. Sobre 

a criança, afirma: “com ele não tem jeito, principalmente quando é coisa da escola. A D. 

Olívia (nome fictício para a diretora da escola de Joaquim) liga e eu já sei que ele machucou 

alguém”. A mãe conta que reclamações sobre agressões físicas do filho a outras crianças são 

comuns e que, a respeito dessas ocasiões, “parece que ele gosta de fazer isso, sabe?”. 

Segundo a mãe, os comportamentos iniciaram-se nos últimos 12 meses e não apresentaram 

diminuição ou apaziguamento. A criança constantemente recebe notificações da possibilidade 

de expulsão da escola, contudo a mãe se esforça para negociar com a diretora para que tal 

afastamento não aconteça. Cabe ressaltar que, quando o pesquisador esteve pela primeira vez 

na escola para apresentar seu estudo, a diretora fez menção a Joaquim e sobre a possibilidade 

da mãe desejar participar. 

 Ao ser questionada sobre suas percepções a respeito dos comportamentos antissociais 

do filho, a mãe diz que considera “normal pra idade”, mas que talvez eles possam estar 

sendo agravados porque “eu não sei lidar direito, na conversa não vai. Quando eu fico 

brava, ele tira sarro e me deixa mais nervosa ainda. Eu saio de perto”. Afirma que apenas 

uma vez fez uso de castigo físico (“eu dei uns tapinhas”) em uma situação em que o filho 

utilizou uma régua de metal para atingir um coleguinha de sala, justificando-se, em seguinte: 

“eu dei uns tapinhas, porque ele também precisa saber o que é dor, pra não querer que outro 

sinta dor também”. Segundo Tamires, a avó não interfere nesses momentos de exaltação da 

criança, porque “ela fala que cada um cria filho do jeito que acha certo” e a tia de Joaquim, 

sua irmã, “tem as coisas dela pra fazer, tem a vida dela. Ela não fala nada”.  

 A respeito da gestação da criança, a mãe afirma que ela foi desejada apenas pelo pai. 

Segundo ela, Carlos queria casar logo e constituir família, pois vinha de uma tradição 
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familiar pregressa em que a união estável e o nascimento de um filho (do sexo masculino) 

eram socialmente aceitos como símbolo de masculinidade e de metas de vida. A mãe afirma 

que o pai “de propósito, ia desprotegido”, fazendo referência ao sexo sem o uso de 

preservativos. Mostra-se um pouco constrangida de falar sobre esse aspecto do 

relacionamento do casal e visivelmente acelera a velocidade da fala para terminar esse tópico 

da entrevista. Afirma apenas que durante a gravidez sentia muito medo, mas que Carlos dizia 

pra ela “que estava tudo bem” e ela, em parte, ia se tranquilizando. A criança não teve 

complicações durante ou após o nascimento e sua chegada, segundo ela, causou grande 

felicidade em todos da família, especialmente ambos os pais que ficaram “mais responsável, 

né? Um filho muda tudo”. 

 Joaquim foi alimentado no peito até os 9 meses de idade, de acordo com sua vontade e 

sempre em locais tranquilos. A papinha foi introduzida aos 6 meses de idade e não houve 

rejeição de nenhum tipo de alimentos sólidos nessa época. Junto com a papinha, a mãe 

passou a fazer uso de leite NAN na mamadeira. Essa alimentação era dada, ora pelo pai, ora 

por ela, de acordo com a disponibilidade de quem estivesse livre no momento da fome do 

filho. A criança abandonou o peito espontaneamente. Atualmente, a alimentação da criança 

exclui todo tipo de verduras e legumes, pois Joaquim “não come de jeito nenhum”. A mãe 

tenta estabelecer horários em família para as refeições (ao meio dia e às 19:30), mas a criança 

não os segue. 

 Quanto ao sono, Tamires afirma, de forma muito sucinta, que é “tranquilo” e que 

coloca o filho para dormir às 21:30, mas que ele frequentemente levanta-se novamente para 

assistir TV (ela afirma que, de seu quarto, escuta essa movimentação e, de lá, grita pra ele 

voltar para a cama). Contrariamente ao que disse antes sobre sono ser tranquilo, afirma que a 

criança se mexe muito ao dormir e que tem bastante pesadelos. Não sabe informar o conteúdo 

desses sonhos. 

 Em relação ao desenvolvimento psicomotor, a mãe confunde-se bastante em suas 

tentativas de lembrar as datas, mas afirma que ele sentou-se sozinho aos 7 meses, engatinhou 

aos 10, ficou em pé com apoio com 1 ano e começou a andar logo em seguida. Ambos os pais 

incentivaram ativamente esse processo através do uso do “chiqueirinho”, de segurar o filho 

pelas mãos enquanto caminhava, de utilizar fraldas debaixo das axilas da criança para 

sustentá-la e, especificamente, o pai, por segurar o filho pelas axilas e fazê-lo chutar uma 

bolinha de futebol enquanto fazia-o brincar de jogador. O controle dos esfíncteres anal e 
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vesical veio por volta dos 2 anos de idade e ambos os pais dividiram a tarefa de auxiliar o 

filho nesse processo. A criança realiza todas as tarefas diárias com facilidade (tomar banho, 

escovar os dentes, vestir a roupa), com exceção de pentear o cabelo. A respeito de 

estereotipias, Tamires diz que o filho costuma morder os lábios, roer unhas e arrancar cabelos 

nos últimos 7 meses. Afirma que o filho às vezes treme quando está com medo do escuro, 

pois “acha que alguma coisa vai pegar ele”. A reação da mãe e dos demais cuidadores da 

casa é achar engraçada a situação e dizer à criança que “é bobagem isso, que é coisa que ele 

vê de noite na televisão”. 

 A respeito da linguagem, começou a falar por volta de 1 ano de idade, apresentando 

gagueira e letras trocadas. Atualmente, apresenta dificuldades de relatar fatos em sequência 

temporal. Compreende a linguagem falada e as ordens dos adultos, contudo não costuma 

obedecer. Tanto a mãe quanto o pai costumavam falar com o filho em linguagem infantil até 

por volta dos 6 anos de idade, quando pai foi preso e Tamires passou a tratar o filho “de 

forma mais adulta”. Quanto a sexualidade do filho, afirma que a criança “nunca falou nada 

nem nada”. Contudo, conforme o pesquisador coloca a questão de outras formas, ela conta 

que o filho se masturba com frequência há pelo menos 1 ano e meio, principalmente no 

banho (que pede para tomar sozinho). Questionada sobre quem exerce a orientação sexual da 

criança, a mãe afirma que ela mesma, porém não dá detalhes sobre a forma como o faz. A tia 

de Joaquim, às vezes, faz alguns comentários mais incisivos sobre a criança observá-la “dum 

jeito diferente”, uma vez que dividem um quarto ao lado do quarto da mãe, mas não se 

encarrega de orientá-lo de forma educativa a respeito dessas questões. 

 Quanto aos hábitos de Joaquim, a mãe relata que costuma brincar no período da 

manhã com algumas crianças da rua. Gosta de brincar de corrida de bicicleta (o pai o ensinou 

a andar) e “de lutinhas, de M.M.A.”. Já machucou uma criança vizinha em uma dessas 

brincadeiras de luta, o que levou algumas mães do bairro a proibirem seus filhos de 

brincarem com Joaquim. A mãe conta que as brincadeiras da criança são “uma loucura! Ele 

grita, ele chora, ele ri, fica bravo. É desse jeito”. Sobre a conservação dos brinquedos, a mãe 

afirma que agora ele tem poucos, porque já quebrou quase todos os que tinha. Brinquedos 

novos, “ele quebra em menos de uma semana. Parece que ele não sabe brincar”. Prefere 

brincar acompanhado e, segundo Tamires, escolhe suas amizades entre os “meninos mais 

fortes”, que “defendem ele nas lutinhas”. A criança nunca foi apegada a nenhum objeto 

específico e também não recebe mesada ou nenhum benefício do tipo de forma regular. 
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 Em relação à saúde da criança, a mãe relata de forma sucinta que “é boa”. O 

pesquisador tenta conseguir mais informações, mas a mãe dá poucos dados de forma 

articulada e profunda. Opta, então, nesse ponto, por fazer um checklist dos itens da entrevista 

de anamnese. Dessa forma, os dados obtidos são: nunca passou por hospitalização, nunca 

teve reação a vacinas, está “normal” em relação aos últimos meses, não passa por nenhum 

tratamento de saúde e/ou psiquiátrico, não faz uso de drogas e não há histórico familiar de 

doenças graves na família. 

 A respeito da escolaridade de Joaquim, atualmente está no segundo ano do ensino 

fundamental. A adaptação à escola foi fácil e sem complicações. O pai o levava para a escola 

no caminho do trabalho e o buscava no intervalo do expediente, quando iam juntos para a 

casa para comerem o almoço preparado pela mãe. Tamires e Olívia, a diretora, concordam 

com a afirmação de que a criança é indisciplinada para estudar, mas não apresenta 

dificuldades de aprendizagem. Segundo ela, a professora atual afirma que, quando o conteúdo 

da matéria o agrada, costuma compreendê-lo antes de seus colegas de sala. A tia materna às 

vezes, auxilia nas tarefas de casa, pois a mãe não o faz, segundo ela própria, devido a uma 

preocupação que seu “pouco estudo” possa “mais atrapalhar que ajudar”. A criança não 

exerce outras atividades fora da escola. Antes de ir e após o período escolar, costuma ficar na 

rua brincando com as crianças vizinhas, que não estudam na mesma escola que ele.  

 Quanto aos relacionamentos e à dinâmica familiar, a mãe, de forma econômica, se 

descreve como tendo “boa saúde”, mas sendo “muito ansiosa e nervosa”. Relata que era mais 

calma quando o pai de Joaquim morava na casa, antes de sua prisão, mas que agora tem medo 

da polícia e sente-se vigiada. Afirma que antes a autoridade na casa era exercida por Carlos, 

mas após a detenção, passou a ser dela quando a família continuou morando um tempo na 

antiga residência. Atualmente, a avó materna é a detentora da função de exercer autoridade, 

visto que a família, por dificuldades econômicas, viu-se obrigada a ir residir em sua casa. 

Neste momento passa a dar mais detalhes sobre as normas e regras que impõe à criança. 

Entre elas estão orientações para não xingar, bater, desrespeitar ou dar socos em outras 

crianças. O pesquisador fica impactado com o último item e o repete em voz alta em tom de 

pergunta. A mãe diz, em entonação pesarosa, que as brincadeiras de lutinhas do filho com os 

vizinhos, às vezes, chegam a se tornar brigas reais, necessitando que outros adultos venham 

interferir no conflito. Na ausência da mãe, a avó fica responsável pelo cuidado de Joaquim, 

mas ela oferece apenas cuidados práticos, afirmando que não deve envolver-se na educação 

dos filhos de outros e na maneira de criá-los. 
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 Quanto à rotina familiar, a mãe afirma que pouco ou quase nada saem para passeios, 

para fazer economia. Relata que “a crise está cada vez pior” e que é necessário “ter cabeça 

nessas horas”. Diz que, às vezes, leva a criança em festas e quermesses da igreja do bairro, 

mas pela diversão apenas, visto que a família não é praticante nem seguidora de nenhuma 

religião. O filho pede para ir ao shopping, o que a mãe faz pelo menos uma vez por semestre. 

Relata que uma vez Joaquim havia pedido para comprar um brinquedo no shopping e, ao 

receber como resposta da mãe que ela não tinha dinheiro, disse que ela poderia “roubar que 

nem o papai fez”. Tamires conta que ficou muito abalada com a resposta da criança e que 

gritou com o filho “Nunca mais fala isso!”. Geralmente, os aniversários da criança são 

passados também no shopping e que as únicas festas de aniversário que realizaram para a 

criança foram no primeiro ano de idade e aos 5 anos, contando com a presença de toda a 

família materna e paterna. 

 Nesse momento da entrevista, Joaquim entra na sala onde a anamnese estava sendo 

realizada e, logo em seguinte, a avó materna também. Ficam observando a mãe contar sobre 

as festas de aniversário, enquanto perguntam, vez ou outra, sobre os materiais do pesquisador 

(prancheta que utilizava, gravador, os TCLEs que estavam sobre a mesa). O pesquisador fica 

visivelmente incomodado com as interrupções (e com o impacto potencialmente inibitório 

dessa intrusão numa parte importante da entrevista), porém mantem-se estável diante da 

situação e mantém a interação com Tamires normalmente. Num momento onde a avó 

materna estava distraída lendo o TCLE, o pesquisador discretamente pede que a atividade 

seja realizada apenas pelos dois, o que a mãe atende prontamente, pedindo para que a avó 

prepare um copo de leite quente para Joaquim. Assim que saem da sala, a mãe afirma que não 

sabe onde havia parado em sua narrativa. O pesquisador, para não direcionar as associações 

livre da mãe, responde genericamente “Você estava contando sobre o Joaquim...” e a mãe 

completa “Ah, é mesmo!” e prossegue com o relato a respeito da dinâmica familiar. 

 Conta que a criança gostou muito dessa festa de 5 anos, pois foi a última em “que o 

pai dele tava, né? ”. Questionada, então sobre o histórico do casal e da separação, a mãe 

relata que se conheceram em uma festa quando ela era adolescente. Afirma que a diferença de 

quase 10 anos entre o casal nunca foi um impeditivo para eles ficarem juntos, pois ela 

“gostava de homens mais velhos e tal, mais maduros”. Ainda quando namoravam, o pai 

alugou uma casa para morarem juntos, fato que de inicio não foi bem aceito pela família 

materna, mas, como todos gostavam de Carlos e da forma como ele tratava bem Tamires, 

decidiram não questionar a decisão do casal. Após 8 meses de namoro, a mãe percebeu atraso 
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na menstruação e, já sabendo das intenções de Carlos de ser pai (que “de propósito, ia 

desprotegido”), nem chegou a realizar exames para constatar a gravidez, pois já imaginava 

do que se tratava. A família de ambos recebeu muito bem a notícia da chegada do primeiro 

neto e fizeram uma festa para comemorar.  

A vida afetiva do casal, segundo a mãe, manteve-se intensa, mesmo após o 

nascimento do filho. Costumavam sair para jantar e para passeios românticos. Nessas 

ocasiões, Joaquim era deixado na casa de algum dos avós. Também realizavam regularmente 

passeios com o filho em parques e no shopping, nos quais a criança se divertia muito. O pai 

“sempre comprava algum brinquedo ou lembrancinha pra ele [Joaquim] trazer pra casa” e 

os passeios eram relembrados e comentados pela criança para todos os familiares. Segundo 

ela, o pai “era muito presente” e costumava ajudar inclusive nos aspectos mais práticos de 

cuidado com o filho, como troca de fraldas quando era bebê, banhos e troca de roupas na 

primeira infância. Tamires conta que Carlos gostava que o filho se vestisse parecido com ele, 

com bermudas e camisetas da mesma estampa. Divertiam-se tirando fotos no celular do pai 

estando vestidos quase iguais e fazendo as mesmas expressões corporais e posturas. 

A mãe, em certo momento do relacionamento do casal, começou a perceber que 

Carlos, “mesmo no fim do mês”, ainda tinha dinheiro e gostava de presenteá-los com roupas e 

brinquedos que destoavam das condições econômicas da família. Questionado, ele respondia 

que recebia alguns bônus por ter se destacado na oficina mecânica onde trabalhava, pois 

cumpria prazos antes de todos os demais funcionários. A notícia da prisão do marido durante 

o expediente de trabalho deixou a mãe estarrecida. O patrão havia colocado câmeras 

escondidas na oficina mecânica e realizado registros, por semanas, de Carlos furtando 

pequenas coisas deixadas dentro dos carros dos clientes e também dinheiro de troco 

esquecido por outros funcionários fora da caixa registradora.  

Tamires, visivelmente emocionada nesse ponto da entrevista, segura o choro ao 

recordar da situação e prossegue contando que, quando soube da notícia da prisão, levou o 

filho consigo até a delegacia, mas foi mal recebida pelos policiais. Nas visitas posteriores na 

penitenciária, Carlos nunca deu uma explicação concreta sobre suas motivações para realizar 

os furtos, o que, segundo a mãe, deixa até hoje ela e a criança “sem entender o porquê 

precisou disso tudo”. Nessa primeira visita e nas posteriores, Joaquim chorou muito e 

insistentemente perguntou quando o pai voltaria pra casa, o que deixou os genitores muito 

deprimidos. A mãe relata que Joaquim comentava com muitas pessoas na escola que seu pai 
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havia sido preso e que ela pediu para a ele para ser discreto quanto ao caso, para evitar algum 

tipo de bullying ou preconceito.  

Conforme a renda diminuiu, a família precisou devolver a casa alugada ao 

proprietário e passar a morar com a família materna. A pena de 2 anos e meio de reclusão já 

está sendo cumprida, de forma que o pai estará livre em 2017; contudo isso tem gerado 

preocupações na mãe. De forma acanhada e aflita, ela informa ao pesquisador que há pouco 

tempo tem se relacionado com outro homem recém-divorciado que mora próximo ao seu 

bairro atual e que não sabe o futuro desse relacionamento, nem do seurelacionamento com o 

pai da criança. Segundo ela, nem Carlos nem Joaquim sabem da existência desse novo 

relacionamento, porque ela mesma ainda não decidiu sobre o que fazer a respeito da questão. 

Tamires relata que, devido a essa recente experiência, às vezes, fica sem reação quando o 

filho chama pela presença do pai quando envolve-se em brigas com as crianças vizinhas, 

ameaçando-as dizendo “quando meu pai voltar, você vai ver!”, pois ela anseia e teme por 

esse momento. 

Questionada sobre outras informações que gostaria de fornecer, a mãe volta a um 

funcionamento verbal econômico, fazendo comentários pontuais e curtos a respeito da rotina 

da criança: “Ah, ele não gosta de acordar cedo”, “Reclama muito”, “precisa estudar mais”. 

O pesquisador, então, finaliza a entrevista agradecendo novamente a participação da mãe, 

reitera a questão da confidencialidade dos dados coletados e agenda a aplicação do HTP com 

a criança para dois dias após a entrevista. Tamires, nessa hora, afirma que as próximas 

sessões podem ser feitas na casa da família e que “ninguém vai atrapalhar” as sessões com a 

criança. O pesquisador agradece e solicita que lhe acompanhe até a saída. Despedem-se com 

cumprimentos de mão e Joaquim vem até a janela da casa para dar tchau ao pesquisador, 

enquanto ele caminhava pela calçada. 

 

4.4.2. Análise da Entrevista 

 Nota-se, desde o inicio da entrevista, uma preocupação da mãe em direcionar sua 

narrativa em torno dos temas relativos à sintomatologia da criança, o que sugere dificuldade 

de dar continência aos comportamentos antissociais do filho, bem como um senso de 

urgência da mesma quanto a uma apresentação, por parte do pesquisador, de uma 

possibilidade de resolução para tal queixa. 
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 Embora a mãe mostre-se colaborativa com o processo avaliativo realizado, nota-se 

que alterna entre momentos de riqueza/clareza de expressão de ideias e outros momentos 

pouco informativos em termos de conteúdos solicitados. Essa ambivalência demonstra, por 

um lado, uma forma de comunicação parcial/falha que provavelmente se repete dentro de 

casa com outros membros; e, por outro, aspectos transferenciais relativos, principalmente, ao 

relacionamento com figuras do sexo masculino, cujo contato é requisitado, porém com a 

existência de ressalvas. Nesse sentido, nota-se que a descrição de todas as figuras masculinas 

apresentadas na fala da mãe durante a entrevista traz a indícios sobre uma polarização entre 

confiar ou não confiar nas mesmas. O marido que era honesto e romântico, mas conduziu 

suas relações de forma a fazê-la engravidar para atender a seus desejos exclusivos de ser pai. 

O marido que era um bom provedor para o lar, mas que fazia uso de recursos ilícitos e não se 

arrependeu ou justificou pelos atos realizados. O atual namorado da avó materna que mesmo 

sendo “bom ter mais uma pessoa pra ajudar a cuidar da casa” ainda é visto com cautela 

pelas mulheres do lar. Dessa forma, podemos sugerir a possibilidade dessa ambivalência 

apresentar um caráter transgeracional, conforme podemos observar na situação em que a avó 

materna subitamente interrompe a sessão de entrevista e passa a examinar o TCLE assinado 

por Tamires, com o intuito de averiguar quem era o pesquisador e qual seu propósito de estar 

em sua casa. 

Conforme Tamires relata em diversos pontos da entrevista, a ausência de Carlos ainda 

é, além de um prejuízo para a sustentação da antiga dinâmica familiar, um enigma de difícil 

solução para ela, visto que a coloca frequentemente em situações onde o pai é lembrado, mas 

a vivência de sua perda (notoriamente atrelada à sua causa, a prisão por furto) ocasiona 

embaraços a ela. Podemos observar essas situações de dúvida, vergonha e culpa quando a 

mãe, por exemplo, nos conta que ainda (mais de um ano após a prisão) estão “sem entender 

porque precisou disso tudo”; quando a criança clama por um pai protetor que está distante 

(“Quando meu pai voltar, você vai ver!”); quando Joaquim sugere que para ter suas 

necessidades atendidas seja necessário “roubar que nem o papai fez”; quando pede para seu 

filho esconder das outras crianças da escola que seu pai está preso, entre outras. 

 Tendo em vista que o processo de maternagem pode alterar sua forma conforme o 

desenvolvimento do filho progride ou outras variáveis entram em cena, nesse caso avaliado, é 

notável uma tentativa de cuidado, porém a mãe não se permite (ou sabota-se) de exercê-lo de 

forma plena, devido a inseguranças íntimas oriundas de uma fantasia de que era uma melhor 

mãe quando ainda contava com a companhia do parceiro, conforme bem exemplificado ao 
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relatar que não auxilia em sua formação escolar devido a uma preocupação que seu “pouco 

estudo” possa “mais atrapalhar que ajudar”. Pode-se sugerir uma possível desorganização 

momentânea da função de exercer os cuidados adaptativos maternos, engendrada como 

resposta à privação da presença de Carlos devido a seu cárcere inesperado e moralmente 

reprovável (prisão). A responsabilidade do cuidado das necessidades do filho, nas vezes em 

que não é assumida, agora é transferida para outras figuras femininas da casa que, por sua 

vez, não se apropriam desse lugar (a avó “fala que cada um cria filho do jeito que acha 

certo” e a tia de Joaquim “tem as coisas dela pra fazer, tem a vida dela. Ela não fala nada”). 

Tal sequência de “desobrigações do ato de cuidar” é percebida pela criança, 

intensificando mais ainda sua sensação de desamparo e de perda dos recursos gratificantes do 

meio, que anteriormente estavam disponíveis para a satisfação de suas necessidades. Cabe 

ressaltar que a perda inicial da figura do pai, nesse caso avaliado, também é seguida por uma 

degradação da sua imagem anteriormente tão idealizada do mesmo. Carlos, que antes era 

concebido como uma figura transbordante de recursos positivos, tanto internos (afetivos) 

quanto externos (provisão econômica e possibilitador de situações gratificantes) passa a ser 

compreendido pela família como alguém que tinha defeitos morais (relativos à 

confiabilidade) e que utilizava recursos que não eram próprios de si (furtava de outras 

pessoas), ou seja, aquilo que se destacava positivamente em sua figura não era, de fato, 

intrinsecamente seu. 

Joaquim parece apresentar através de seus comportamentos agressivos uma forma de 

expressão acerca de sua percepção de suas vivências de perdas em vários níveis de 

configuração: a privação do pai real, a posterior degradação da imago paterna 

predominantemente positiva e, por conseqüência dessas, um enfraquecimento das 

capacidades maternas e familiares de oferecer cuidado (holding) e continência à suas 

manifestações reativas à perda. Nota-se, nesse ponto, que, frente à descrença da criança 

quanto à capacidade dos cuidadores adultos de fornecerem-lhe suporte e proteção, configura-

se um deslocamento da atribuição dessas funções para seus pares, especialmente as crianças 

da sua rua. Conforme a própria mãe ressalta, Joaquim escolhe suas amizades entre os 

“meninos mais fortes” que “defendem ele nas lutinhas”.  

Esse grupo de pares, embora, em parte, forneça a sensação de proteção solicitada pela 

criança, também o apresenta às normas de condutas grupais em que a agressividade 

heterodirigida é comum e incentivada, levando Joaquim algumas vezes, a realizar excessos 
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de hostilidade. Podemos apreender isso pelos relatos da mãe de que outros adultos apartam as 

brigas das crianças (decorrentes da falta de limites nas brincadeiras de “lutinhas de MMA”) e 

também por ela se ver obrigada a solicitar ao filho que “não dê socos” nas crianças vizinhas. 

Essas situações relatadas a respeito da rotina da criança parecem impulsionar o uso dos 

comportamentos antissociais de Joaquim como forma de comunicação entre pares, além de 

estimular um mecanismo de aceitação social através da agressividade. 

 

4.4.3. HTP 

 A sessão do HTP havia sido agendada dois dias antes, ao término da entrevista de 

anamnese com a mãe de Joaquim. O pesquisador estava sendo esperado no horário 

combinado no portão da casa da família, por Tamires e pela criança, que de longe na calçada 

já começou a acenar com as mãos, o que foi prontamente respondido. Cumprimentam-se, 

todos, com apertos de mão e dirigem-se à sala da casa. A mãe veste-se de maneira semelhante 

ao primeiro dia de avaliação, enquanto que Joaquim está de banho tomado e roupas novas. 

Mostra para o pesquisador um relógio de pulso infantil do homem aranha que estava 

utilizando e pergunta quais atividades iriam realizar naquele dia. O pesquisador responde que 

logo iniciariam, pois só estavam aguardando a mãe indicar a mesa mais próxima. Nesse meio 

tempo, a avó materna observa atentamente da cozinha a conversa de ambos, todavia sem se 

manifestar, nem apresentar-se na sala para cumprimentar o pesquisador. A mãe vai até a copa 

da casa e convida ambos a sentarem, a fim de a aplicação do HTP começar. O pesquisador 

relembra a mãe que a sessão será audiogravada e solicita gentilmente que durante a avaliação 

não haja interrupções, pois o teste exige concentração da criança. Tamires, de forma cordial, 

confirma verbalmente sua compreensão daquilo que foi dito e ressalta que irá deixar a porta 

fechada, enquanto a dupla estivesse ali. 

 O pesquisador durante cerca de cinco minutos estabelece rapport com a criança 

perguntando como havia sido o dia dela e as atividades que ainda iria fazer. Após sentir que 

um setting de avaliação propício havia se estabelecido, inicia com a proposta da tarefa. 

Joaquim compreendeu facilmente as orientações da aplicação e manteve-se concentrado 

durante todo o processo. O desenho da casa começou a ser realizado na porção esquerda 

superior da folha, mas subitamente passou a ser alongado rumo à base inferior do papel. 

Imediatamente após esse alongamento das linhas, começou a criar linhas cruzadas em forma 

de “X” na parede esquerda e a preencher os espaços, de forma intensa, com o lápis preto. 
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Tendo em vista que esse espaço havia sido preenchido com esses detalhes, optou por desenhar 

a porta na parte superior da casa (telhado), juntamente com uma janela na mesma altura. Faz 

um comentário a respeito das linhas em forma de “X”. Afirma, envergonhado, que é a letra do 

nome de uma pessoa e que tem três amigos da vizinhança que gostaria de desenhar na casa. 

Assim o faz enquanto continua o desenho em silêncio e, após 2 minutos de atividade, diz ao 

pesquisador “Meu pai, meu pai, sabe, ele tá na cadeia... Ele manda um monte de desenho pra 

eu pintar”. O pesquisador pergunta se ele pinta esses desenhos e Fábio responde “Pinto. Eu 

gosto de pintar e de soltar pipa. Ele disse que vai fazer pipa pra mim quando sair”. Completa 

a frase dizendo“Eu cortei duas pipa vermelha com preta esses dias. O muleque, eu cortei ele 

e agora ele não quer cortar eu só porque tá com medo”.  

 Durante o desenho da árvore, após fazer o tronco e a copa, dá ênfase em dois galhos 

virados para o lado esquerdo da página. Afirma que o primeiro (da esquerda) é um espinho e 

o segundo é um galho quebrado com folhas. Após esses dois detalhes, volta para a copa e 

desenha uma flor no lado esquerdo. Termina o desenho da árvore e faz um pequeno ser 

humanoide, com pobre detalhamento facial e grandes mãos disformes junto à base dela. 

Afirma, sobre essa figura, que “esse aqui tá vendo a árvore”. Após isso, faz uma exclamação 

em voz alta “Ah!” e passa a desenhar outro humano mais simétrico, com melhor detalhamento 

facial do lado direito da árvore. Contudo, esse segundo personagem não tem mãos e aparenta 

estar suspenso no ar. Volta-se para a árvore e desenha grama dos dois lados de sua base. 

Nesse momento, vira para o pesquisador e diz “Tem o jogo do Palmeiras e do Santos, né? 

Mas o Santos é melhor. O Pelé era o melhor, mas agora ele já tá veio. Mas o mais melhor é o 

Brasil”. Após esse comentário, entrega a folha ao pesquisador. 

Por fim, o desenho da pessoa foi o de menor duração. Começa pelo tronco em formato 

triangular, passa pela cabeça, os membros superiores e inferiores. Após isso, começa a 

preencher a parte inferior do desenho do tronco com o lápis preto. Faz uma força além 

daquela que já havia feito no desenho da Casa e quebra a ponta do lápis. Requisita o 

apontador para o lápis, termina de preencher de preto a peça de roupa da personagem 

retratada e entrega o desenho. Após isso, o pesquisador realizou o inquérito, por meio do qual 

registrou as associações da criança a respeito de suas produções gráficas. A criança se 

mostrou bem disposta a responder as perguntas solicitadas, mas as hesitações foram se 

intensificando ao longo das três produções, culminando em omissões a respeito de 

informações acerca do desenho da Pessoa. Assim que terminaram, levantou-se da cadeira para 

pedir um copo d’água para sua mãe, que aguardava do lado de fora da copa. A mãe atende ao 
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pedido do filho, enquanto conversa com o pesquisador sobre o horário da próxima sessão 

(aplicação do CAT-A). Agendam para dali a dois dias e ambos acompanham o pesquisador 

até o portão, despedindo-se de forma simpática com cumprimentos de mão. 

Análise: 

Quanto aos eventos prévios da aplicação do HTP, é possível constatar a expectativa 

familiar para receber o pesquisador em sua casa, tendo em vista a espera no portão e o brio 

com que a criança se apresentava: o que sugere uma associação do pesquisador com algum 

agente externo de promoção de bem-estar. Nota-se, novamente, por parte da avó materna, 

uma postura de curiosidade mesclada ao receio da presença do pesquisador em sua casa, 

corroborando, em parte, a hipótese a respeito de um discurso familiar ambivalente em relação 

a pessoas do sexo masculino, pois estas podem representar tanto cuidado quanto ameaça, 

impelindo os membros familiares a assumirem um estado de vigilância. 

Quanto à aplicação do instrumento, de forma marcante são evidenciados aspectos 

transferenciais em relação à imagem do pesquisador e do pai da criança. Joaquim verbaliza 

(após dois minutos de introspecção silenciosa) que a atividade gráfica proposta pelo 

pesquisador é a mesma que o pai utiliza para manter seu vínculo com o filho, dificultado pela 

distância e pelo isolamento paterno no ambiente carcerário. As associações seguintes da 

criança caminham, progressivamente, pela descrição objetiva da privação paterna, pela única 

forma possível (indireta) de comunicação que ainda persiste (os desenhos a serem coloridos), 

pela manifestação do comportamento antissocial como forma de comunicação (cortar as pipas 

das crianças vizinhas) e pelo receio de que essa expressão da espontaneidade e da pulsão 

agressiva leve a outras separações/privações (“O muleque, eu cortei ele e agora ele não quer 

cortar eu só porque tá com medo”).  

Após isso, temas de assuntos comumente atribuídos ao gênero masculino (futebol) são 

abordados e prosseguem até que ocorre a erupção da angústia nos desenhos, através do 

preenchimento com a cor preta e um excedente de pressão contra a folha que leva à quebra da 

ponta do lápis, e no inquérito, com a acrescente hesitação que culmina em omissões e/ou a 

evasão das perguntas do pesquisador. Essas últimas questões sugerem a aceitação do enquadre 

projetivo proposto, mas também demonstram a dificuldade da sustentação de um espaço 

transicional que permita que Joaquim experiencie uma expressão espontânea do Self, mesmo 

em ambientes protegidos, em que existe a possibilidade para tal processo (enquadre do setting 

clínico de avaliação). 
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Avaliação das produções do HTP 

Casa - Tempo de produção: 4 minutos e 45 segundos. 

 

Figura: 10: Desenho da Casa feito por Joaquim. 

Inquérito 

O que você estava pensando quando desenhou essa casa? Num prédio... (silêncio) 

É? E quantos andares têm? Tem cinco. Ela é um prédio... 

E do que essa casa é feita? Cimento, né? Pra segurar tudo... (hesitação seguida de 

silêncio) 

E se essa casa fosse sua, qual quarto você iria escolher pra você? (aponta para o 

telhado e responde) Aqui. [Em cima?] É... [E por que?] Ah... (hesitação seguida de silêncio) 

Porque só aqui tem cama pras pessoa dormir. 

E quem você gostaria que morasse nessa casa com você? O papai Carlos, a vovó Ana, 

a titia Maria, os meus amigos, a mamãe... Acho que só... 
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E como que você acha que está o tempo aqui? Tá escuro... anoitecendo já... 

Quando você olha pra essa casa, parece que ela está perto de você ou parece que está 

longe?Tá bem longe. Se eu quero ver os prédio, eu tenho que ir lááá no centro. [É?] Aham... 

(dá risada) 

Essa casa faz você lembrar de alguma coisa? (hesitação intensa) Não sei. (silêncio)... 

Não sei. 

E essa casa é uma casa feliz? É, mas às vezes não... [Muda, às vezes?] É...(silêncio) 

Do que você acha que essa casa precisa? De videogame pra eu e meus amigos brincar. 

De fror, quer dizer, flor também. (silêncio) De um quintal grande... (silêncio prolongado) 

 

Análise: 

As três produções gráficas de Joaquim sugerem variabilidade quanto à qualidade 

formal das produções. Nota-se que essa variabilidade é, em partes, justificada no fato de a 

atividade gráfica é ser susceptível de sofrer influências de estados emocionais (que 

notoriamente apresentaram oscilações durante a sessão); é por isso que em alguns momentos 

as produções gráficas apresentaram indicadores mais regressivos que em outros. 

O primeiro desenho (Casa) apresenta significativa desorganização dos objetos no 

papel, contudo, no desenho seguinte (Árvore), evidenciam-se alguns indícios mais coesos de 

detalhamentos característicos da fase de realismo intelectual, o que demonstra que as noções 

de proporção e detalhamento já começaram a ser compreendidas, embora nem sempre sendo 

alcançadas por inabilidade motora ou distração. Melhor dizendo: cabe ressaltar que, na 

transição do primeiro para o segundo desenho solicitado, assim como na segunda parte do 

desenho da Casa, a criança demonstrou maior envolvimento afetivo com a tarefa, relatando, 

enquanto produzia seus grafismos, eventos da sua vida (dividindo, assim, sua atenção entre a 

atividade gráfica solicitada e o relato verbal de conteúdos emocionais intensos de sua vida). 

Isso nos leva a compreender a pior qualidade do primeiro desenho como estreitamente 

relacionada com um estado de mobilização emocional, eliciado mediante a elaboração de seus 

relatos verbais sobre a sua atual configuração familiar. 
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Quanto aos aspectos formais (Buck, 2003), podemos observar um nível elevado de 

rasuras e comentários espontâneos, indicando ansiedade e incerteza na realização da tarefa 

proposta. O sentimento de ansiedade também é indicado pela falta de simetria entre as partes 

internas constituintes da Casa. O desenho é inicialmente realizado na porção superior 

esquerda do desenho, mas subitamente é conectado ao chão por três frágeis linhas 

(representando paredes), indicando uma busca por suporte e base para sua sustentação, na 

medida em que se evidencia a fragilidade de estar suspensa no ar, sugerindo sentimentos de 

irrealidade, insegurança e deslocamento. Em relação aos detalhes essenciais (paredes, telhado, 

porta, janela e chaminé), o desenho dispõe de todos, menos a chaminé (representante do calor 

e conforto do lar). Contudo, a inserção e a disposição desses itens tornaram-se desorganizadas 

após o movimento gráfico rumo à margem inferior descrito acima. As paredes e o telhado 

(representantes rudimentares do ego do indivíduo) foram representadas, respectivamente, 

finas, bidimensionais e tortas para a esquerda (indicando fracos limites egoicos e preocupação 

com o passado) e de tamanho inferior ao conjunto com linhas simples (sugerindo constrição 

exercida pelo meio).  

Todavia, é justamente essa região da Casa (telhado) que a criança mais preencheu com 

objetos e detalhes mais realistas, como camas, janelas, pessoas (os pares que ocupam a função 

de cuidadores) e a porta da casa, indicando-nos tanto isolamento das funções de cuidado 

familiar rotineiro a um lugar de difícil acesso, quanto (levando em consideração o conjunto 

globalístico da produção) um contato empobrecido com a realidade compartilhada. Cabe 

ressaltar que, essa aglomeração de detalhes na porção superior do desenho só aconteceu após 

a inserção de um “X” na parede esquerda e seu posterior preenchimento total com detalhes 

aleatórios e lápis preto, indicando-nos o quanto a tentativa de não deixar nenhum espaço para 

manifestações da angústia aparecer, por si só, é desorganizadora do pensamento criativo da 

criança. 

Quanto aos conteúdos complementares do inquérito, destaca que desenho realizado é 

um prédio de cinco andares. Afirma que a estrutura é feita de “cimento, né? Pra segurar 

tudo...”, sugerindo a expressão da necessidade se sentir seguro e desfrutando um ambiente que 

forneça consistência e contenção para auxiliá-lo a (re)organizar os objetos internos, de modo a 

manter sólido o alicerce de suas funções mentais. Ademais, a desorganização espacial 

(preenchimento com detalhes desconexos) que veio logo em seguida do prolongamento das 

linhas rumo à base da folha nos dá indícios da necessidade de um alicerce sólido (cimento) 
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que possa ajudá-lo a integrar-se e sentir-se uma pessoa inteira, possuidora de um Self não-

fragmentado.  

Por fim, relata que o único lugar da casa onde existe a possibilidade de conforto é no 

quarto situado no telhado (disposto acima de toda a confusa configuração dos andares 

inferiores) e suas associações levam à listagem de todas as pessoas (precisamente compatíveis 

com sua realidade objetiva) que morariam ali consigo: o pai, a avó e a tia materna, a mãe, os 

amigos da rua e sua mãe, sugerindo, assim, uma tentativa de preservar todos os elementos 

compreendidos como seus atuais objetos de amor. Em trechos de grande hesitação, pontua em 

primeira pessoa que se quiser ver essa casa almejada “eu tenho que ir lááá no centro”, 

fornecendo indícios de distanciamento e dificuldades de obtenção rápida em relação a 

reuniões familiares/sociais gratificantes. Comenta, novamente em primeira pessoa, que a casa 

poderia ser melhor se tivesse mais recursos físicos como o videogame “pra eu e meus amigos 

brincar” e de um quintal amplo e florido, sugerindo a busca por um ambiente que apresente 

maior vitalidade e possibilidades de sustentação das atividades que propiciem acolhimento e 

subsídios para o desenvolvimento de um Self real, criativo e em interação saudável com o 

meio. 

Árvore - Tempo de produção: 3 minutos e 32 segundos.   

 

Figura 11: Desenho da Árvore feito por Joaquim. 
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Inquérito 

 Que tipo de árvore é essa? Não sei não, uma árvore... 

 Essa árvore parece mais um homem ou uma mulher? (hesitação prolongada) Acho que 

é uma mulher... É... 

 Quantos anos essa árvore tem? (hesitação) Humm, dez anos...  

 Essa árvore está sozinha ou num grupo, no meio de outras? Ela tásozinha, porque está 

no meio da cidade... 

 E como está o tempo aqui nesse desenho? Tá escuro também...  

Essa árvore faz você lembrar de alguma coisa? Ah, que ela tá quebrada. [E porque ela 

está quebrada?] Porque as pessoas ficam tacando predra nela... (hesitação) [Por que as 

pessoas ficam tacando pedra nela, você sabe?] Eles taca sem motivo... [Quem é que taca?] 

(acelera a velocidade da fala) Não sei, mas esse aqui é o papai Carlos (aponta para a figura 

humana maior desenhada à direita da árvore). É ele que vai consertar a árvore. Ele constrói 

toda a árvore e ele sabe consertar a moto... [Entendi.]  

E essa árvore está perto ou longe? Perto ou tá longe? Perto.  

 Você acha que alguém já machucou essa árvore alguma vez? Já... (hesitação) Quando 

tacaram predra nela... 

 E você acha que essa árvore tem saúde? (Hesitação prolongada. Não responde).  

 O que você acha que essa árvore mais precisa? Não sei. De folha, porque o galho tá 

quebrado (aponta para o galho da direita, que tem duas folhas). 

 

Análise: 

Quanto aos aspectos formais, o tamanho segue a mesma proporção avantajada da 

produção anterior, indicando ambiente restritivo e algum tipo de tensão. Quanto aos 

elementos essenciais no desenho (tronco e pelo menos um galho), nota-se a presença de todos, 

contudo a criança tece comentários a respeito da degradação dos mesmos devido à ação 

violenta de figuras externas (“Ah, ela tá quebrada”, “As pessoas ficam tacando predra nela”, 
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“o galho tá quebrado”). O galho, representante da obtenção pessoal de recursos gratificantes 

do meio (Buck, 2003), é retratado pra dentro do tronco (e não no sentido do meio externo), 

sugerindo uma expressão do retraimento da criança quanto ao meio, frente a esse evento de 

agressividade invasiva. Nesse mesmo sentido, a criança desenha um espinho direcionado no 

sentido do meio externo, indicando dificuldade de contato com a realidade compartilhada e 

agressividade utilizada como uma forma de defesa contra ele. De forma geral, todos os 

elementos do desenho (com exceção da figura masculina adulta) são desenhados na porção 

esquerda e apresentam inclinação e/ou abaulamentos para o lado esquerdo, indicando 

regressão, impulsividade e preocupação com o passado.  

A copa larga (lisa, sem detalhamento) unida a um tronco vistoso e saliente remete a 

questionamentos de ordem fálica e de autoridade, Ademais, “uma pequena estrutura de galhos 

com um tronco muito grande sugere um equilíbrio precário da personalidade, por causa da 

frustração gerada pela incapacidade de satisfazer fortes necessidades básicas” (Buck, 2003, 

p.50). A figura humana desenhada sob a árvore, que encontra-se contemplando-a (“Esse aqui 

tá vendo a árvore.”), apresenta mãos deformadas e maiores que o próprio comprimento total 

do corpo, sugerindo uma busca por expressão das pulsões em desacordo com a realidade, 

assim como uma apropriação agressiva do mundo externo. A figura humana maior, desenhada 

à direita da árvore e bem centralizada na folha, apresenta maior nível de detalhamento e maior 

preservação das proporções gerais, indicando uma figura masculina adulta com melhores 

condições de apresentar cuidados apropriados aos demais elementos do desenho (a árvore, a 

figura humana menor e a flor nascente).  

As informações trazidas no inquérito nomeiam explicitamente a figura maior como 

sendo Carlos, pai de Joaquim, atribuindo-lhe uma função específica (“É ele que vai consertar 

a árvore. Ele constrói toda a árvore e sabe consertar a moto”), sugerindo-nos, além de 

registros mnemônicos da própria profissão de mecânico do pai, a existência de uma fantasia 

de cura para as situações manifestadas na expressão do galho quebrado e do espinho 

previamente. Nesse sentido, a árvore representa a própria criança, com todo o sofrimento 

decorrente da experiência de privação, que o pai (ou outra figura de igual potência) precisa 

reparar. Cabe ressaltar que, nesse momento da aplicação, é possível observar o 

estabelecimento de uma comunicação transferencial de caráter vinculativo entre a criança e o 

pesquisador, em torno de um dos assuntos favoritos de sua relação prévia com a figura 

paterna: o futebol. 
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Pessoa – Tempo de produção: 2 minutos e 15 segundos. 

 

Figura 12: Desenho da Pessoa feito por Joaquim. 

Inquérito 

 Essa pessoa é homem ou mulher? É uma menina. 

 Quantos anos ela tem? Tem cinco. 

 E em quem você estava pensando quando desenhou? (Hesitação seguida de silêncio. 

Não responde a questão.) 

 E o que ele está pensando aí? Tá pensando que ela queria montar num cavalo. [E por 

quê ela quer montar um cavalo?] Porque ela gosta de apostar corrida. (silêncio) Ela ganha, 

ganha medalha... Quando ganha é bom... 

 E que tipo de roupa essa pessoa tá usando? (hesitação prolongada) Ah, num sei... 

 Você acha que essa pessoa está feliz? Ela (gagueja) t-t-tá... (coça a garganta como se 

houvesse pigarro) 

 Você acha que as pessoas também são assim felizes igual ela? Um pouco... (silêncio) 

[Por que você acha que é um pouco?] Porque essa daí e um pouquinho triste... [E por que ela 
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é um pouquinho triste?] Porque as outras pessoa não gosta dela, fica chamando ela de feia. 

Os outros chama ela de feia. 

 Você acha que iria gostar dessa pessoa? (dá risada) Eu? Eu ia. 

 Como que está o tempo desse desenho? Tá claro, eu acho... 

 Essa pessoa faz você lembrar de alguém? (hesitação) Não. 

 Você acha que alguém já machucou essa pessoa? Já xingou ela de feia. 

E o que você acha que essa pessoa mais precisa? (hesitação) Não sei (vira o rosto, 

dando a entender ao pesquisador que prefere encerrar o inquérito). 

 

Análise: 

Das três produções realizadas por Joaquim, o desenho da Pessoa foi o que teve menor 

tempo de latência, menor tempo total, maior número de hesitações no inquérito e ocorrência 

de omissão de respostas, sugerindo impulsividade e também reatividade contra conteúdos 

angustiantes evocados ao longo das produções anteriores, principalmente após os aspectos 

transferenciais terem sido acentuados durante o desenho da Árvore. Evidencia-se maior 

número de rasuras, indicando ansiedade e incerteza quanto ao processo de representar o 

conteúdo solicitado. 

Em relação aos aspectos formais, o desenho mantém o padrão dos anteriores quanto à 

disposição junto à margem esquerda da folha, sugerindo preocupação com o passado, 

impulsividade e necessidade de gratificação imediata. Esses elementos destacam-se também 

no inquérito, onde a personagem desenhada é descrita como uma menina de cinco anos que 

deseja montar um cavalo para apostar corrida e ganhar medalhas. Podemos compreender tais 

associações como representantes da necessidade da criança de obter recursos gratificantes do 

meio e, principalmente, ter algo concreto e perdurável que represente que esses ganhos foram 

alcançados e retidos consigo (uma medalha). Ainda nesse sentido, Joaquim afirma que a 

menina “é um pouquinho triste. (...) Porque as outras pessoa não gosta dela, fica chamando 

ela de feia. Os outros chama ela de feia”), sugerindo a ocorrência de uma baixa autoestima 

que precisa ser compensada através de um ganho direto mais imediato por meio da 
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competição. Cabe ressaltar que a principal brincadeira de Joaquim com as crianças vizinhas 

são disputas de lutinhas entre os pares. 

Com relação aos detalhes essenciais (cabeça, tronco, braços, pernas e traços faciais), a 

criança apresentou todos, porém de forma assimétrica, indicando, novamente, ansiedade. 

Houve uma regressão expressa por meio do uso da transparência, indicando repentino 

empobrecimento na orientação para a realidade. As pernas afastadas e as mãos disformes são 

indicativos de agressividade e instabilidade. Nesse mesmo sentido, a omissão do pescoço, 

também realizada nas figuras anteriores, denota impulsividade e baixo controle pulsional. 

Nota-se aumento da intensidade do tracejado da linha (que levou, inclusive, à quebra da ponta 

do lápis durante o preenchimento total da parte inferior do tronco com a cor preta), sugerindo 

tensão e angústia frente a conteúdos afetivos mal elaborados. Antes de intensificar as 

hesitações e dar fim às respostas do inquérito, Joaquim descrevia uma figura feminina 

detentora de feridas narcísicas e alvo de agressões do meio, o que sugere impressões íntimas 

dessa ordem também a respeito da sua figura materna, Tamires, cuja privação de Carlos 

também implicou em questionamentos na qualidade do desempenho de suas atribuições de 

esposa e também de mãe. 

Síntese HTP: 

De forma geral, a partir da análise de todas as produções, é possível afirmar que 

Joaquim encontra-se em uma etapa do desenvolvimento gráfico compatível com sua idade: o 

realismo intelectual. Contudo, apresenta regressões a etapas anteriores (no desenho da Casa), 

devido ao elevado nível de ansiedade que experienciou durante a atividade projetiva proposta. 

Essa inibição das habilidades gráficas superiores e o retorno a padrões mais regredidos de 

expressão parecem estar relacionados com problemáticas afetivas, especialmente pertinentes 

àquelas explicitadas durante o inquérito. 

Dentre elas, evidencia-se nos três desenhos a busca por um ambiente que forneça 

conforto e holding (de forma mais marcante no desenho da Casa) e proteção contra agressões, 

sejam elas físicas (no da Árvore) e/ou verbais (no da Pessoa), caracterizadas como eventos 

potencialmente desorganizadores tanto para a atividade de livre expressão (proposto na 

técnica expressiva), quanto para o processo de integração do Self, ainda muito dependente do 

auxílio externo disponível (percebido como insuficiente). Nota-se a busca por um ambiente 

indestrutível que dê contornos, coesão e coerência aos objetos internos e ao próprio Self e que 

preste auxílio (representados pelos moradores da casa e pela figura adulta masculina), através 
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do oferecimento de cuidados adequados, ao processo de alcance criativo da realidade 

compartilhada, de forma a ajustar a impulsividade criativa ao mundo contíguo objetivamente 

percebido, ou seja, a consolidar a capacidade para a transicionalidade.  

Em suma, os elementos e figuras que representam suporte prático e afetivo aos 

personagens inseridos nos desenhos são descritos ora como distantes e de difícil acesso, ora 

como presentes, mas dispostos em meio a uma configuração ambiental caótica. Lidar com 

esse hiato entre o idealmente desejado/criado e o insuficientemente disponível/encontrado 

provoca aumento da ansiedade (hesitações, omissões, adiantamento do fim da tarefa buscando 

descarga imediata da tensão), expressões gráficas de angústia (preenchimento total com a cor 

preta, quebra da ponta do lápis), expressões da necessidade imperativa de manter viva na 

memória as experiências gratificantes (medalha, figura adulta que vem pra consertar os 

estragos) e expressões gráficas específicas de agressividade e impulsividade, conforme 

identificadas pelo instrumento (Buck, 2003). 

 

4.4.4. CAT-A 

A sessão foi agendada para um sábado, na casa da família, durante o período da tarde. 

O pesquisador foi recebido no portão da casa, onde estavam Joaquim, sua mãe e uma vizinha 

conversando. Ao se aproximar, Tamires apresenta o pesquisador a sua vizinha e diz “Esse 

aqui é o psicólogo que tinha te falado!”. Após uma breve conversa trivial de apresentação 

com a vizinha, a mãe convida o pesquisador para entrar e dirigir-se à copa onde, dois dias 

antes havia sido realizada a sessão do HTP. A criança acompanha a conversa dos adultos e 

depois segue lado a lado com o pesquisador pela casa, como se estivesse conduzindo-o pelo 

caminho. 

 Tamires segue logo atrás da dupla, realizando comentários que a criança havia 

perguntado quando o pesquisador retornaria à casa e terminando suas frases com “né, filho!?”, 

como se solicitasse uma confirmação verbal de Joaquim. A criança ora respondia 

afirmativamente, ora não. Já sentados à mesa, a mãe se despede da dupla, afirmando que 

estaria na sala vendo televisão, enquanto a avaliação fosse realizada. Assim que ela fecha a 

porta, o pesquisador realiza um breve rapport com Joaquim, mais breve que o da sessão 

anterior, no qual a criança relata sobre um filme de super-heróis que havia assistido na 

televisão na noite anterior. Questionado sobre mais informações, informa que havia se deitado 
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para dormir, mas que, ao ouvir que sua tia fazia barulho enquanto se preparava para sair com 

as amigas, perdeu o sono e foi sozinho para a sala. Relata que o filme continha muitas cenas 

de ação e lutas entre os personagens principais com os vilões e termina dizendo “agora eu 

quero ver o dois”, referindo-se ao filme continuação da franquia. 

Terminado esse assunto, o pesquisador dá início à aplicação do CAT-A. Joaquim 

compreende facilmente as instruções e, perguntado sobre a existência de dúvidas, responde 

que não. Mantém-se concentrado e, durante a exposição de alguns cartões, apresentaem 

alguns deles uma tendência descritiva, não interpretativa, bem como dispersões do tema 

central previamente construído nos trechos que se aproximavam do fim da estória, logo antes 

da solicitação da criação de um título para a produção realizada. Em algumas dessas estórias, 

fornece títulos não condizentes e/ou muito distantes dos conteúdos manifestos propostos pelo 

material (Boekholt, 2000; Chaber, 1983 citada por Boekholt, 2000). 

Realiza perguntas ao pesquisador sobre o nome de alguns elementos dos cartões. 

Contudo, após realizar um rápido e pequeno esforço, recorda-se sozinho das palavras que 

estava procurando e dá seguimento às associações. Após o término da sessão, enquanto o 

pesquisador desliga o gravador, levanta-se da cadeira e abre a porta para chamar a mãe. Antes 

dela dirigir-se à copa, a avó aparece e, caminhando um pouco à sua frente, adentra no 

cômodo, cumprimenta o pesquisador e observa-o atentamente enquanto esse guardava as 

pranchas do CAT-A dentro da caixa de acomodação do material. Pergunta “Deu tudo certo 

hoje?” e o pesquisador responde de forma educada, porém breve, que a coleta de dados havia 

terminado naquele dia.  

A mãe entra, enfim, na copa, e conversa por alguns minutos com o pesquisador a 

respeito da possibilidade de encaminhamento do filho para atendimento psicoterapêutico. O 

pesquisador afirma que as etapas seguintes da pesquisa seriam a análise do material coletado 

junto a sua orientadora, a elaboração da entrevista devolutiva e, por fim, caso fosse constatada 

necessidade do atendimento, o encaminhamento psicoterapêutico apropriado. Após isso, a 

mãe, Joaquim e a avó o acompanham até o portão de casa, onde se despedem todos com 

cumprimentos de mão e a criança, de forma sorridente, realiza acenos de mão “dando tchau” 

ao pesquisador. A mãe o envolve com um dos braços e o puxa para mais perto de si, trazendo-

o para um abraço, enquanto também verbaliza “Tchau. Obrigado, viu?”.  
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Análise: 

 A respeito dos eventos prévios à aplicação do instrumento, nota-se a expectativa 

familiar em receber novamente o pesquisador em sua casa, visto que o aguardavam juntos no 

portão e o fato da criança realizar um movimento de conduzir o mesmo por todo o caminho, 

de forma a guiá-lo pelo lar por onde desejasse e achasse pertinente. Nesse mesmo sentido, 

cabe ressaltar aspectos transferenciais maternos relativos a uma atribuição ao pesquisador de 

um papel de membro familiar, insistindo com o filho para corroborar que houve conversas 

durante a semana a respeito de seu retorno à casa e pela divulgação prévia de sua visita para a 

vizinha. Assim que ficam a sós, a criança revela mais detalhes da dinâmica familiar, expondo 

que já manifesta inquietações e interesse em observar a rotina social da jovem tia, que se 

preparava para sair numa sexta-feira à noite com suas amigas. Da mesma forma, também 

fornece indícios de frágeis práticas de monitoria parental, visto que a mãe se omitiu em 

insistir na manutenção da rotina de sono do filho, assim como permitiu que ele assistisse 

filmes com cenas de violência sem a devida supervisão. 

 Quanto à aplicação do instrumento, cabe ressaltar a boa aceitação do enquadre 

proposto e a visível disponibilidade para realização a tarefa, sugerindo a manutenção do 

engajamento de Joaquim, de uma sessão para a outra, nas tarefas projetivas propostas pelo 

pesquisador. Nota-se que, conforme a sessão se desenrolou, o nível de angústia proveniente 

da tentativa de elaboração dos conteúdos latentes trazidos à tona nas produções se 

intensificou, fazendo com que a criança apresentasse expedientes dissociativos em suas 

associações, bem como hesitações e gagueiras, culminando, durante produção do Cartão 10, 

no uso do mecanismo defensivo de acting-out (falar agressivamente alto com o pesquisador) 

para dar fim a essas vivências ansiogênicas, dando indícios de baixa tolerância às situações 

que exijam elevado uso das habilidades mentais de simbolização.   

 Concluída a sessão, a avó entrou na copa à frente da mãe, mesmo tendo sido a genitora 

a pessoa requisitada verbalmente pela criança, e realizou uma breve avaliação da sessão e dos 

materiais do CAT-A. É possível sugerir, novamente, a existência de uma postura de 

desconfiança da matriarca em relação ao pesquisador, baseada em sentimentos ambivalentes 

de curiosidade e desconfiança em relação a pessoas do sexo masculino (que estabelecem, 

nesse caso, vínculo com sua filha e seu neto, dentro de sua própria casa), fornecendo indícios 

(tendo em vista os conteúdos levantados na Anamnese) também de conflitos de natureza 

edípica entre as mulheres residentes no lar.  
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Estórias 

[Olha aqui, Joaquim, nesses cartões tem algumas figuras e eu vou ir te mostrando um 

por um. Eu quero que você veja eles e me conte uma estorinha sobre o que tá acontecendo em 

cada um desses cartões que eu vou mostrar, entendeu?] Aham... [Você pode contar elas do 

jeito que você quiser. Vai me dizendo o que está acontecendo, o que eles tão pensando e 

sentindo aí nas estórias, tá?] Tá, entendi. [Esse aqui é o primeiro cartão. Eu também vou 

anotar o que você for me dizendo, tá?] Tá... 

Cartão 1 

Tempo de Latência: 10 segundos (faz um comentário aos 3 segundos). 

Tempo Total: 1 minuto e 51 segundos. 

Título: Picolo. 

 (Eu já vi esse galo na televisão!) Essa aqui é a mamãe. Esse é a filha, o filho e o 

(hesita) e o menino de novo. Tem dois menino e uma menina... (silêncio) [E o que estava 

acontecendo aí?] Eles já tinha tomado banho e a mamãe sabe que tava em que ano? Quinze. 

Essa tem cinco, essa tem seis, esse tem sete. Eles tava pensando em comer minhoca. [E o que 

eles estavam sentindo aí?] Esse tá com fome (aponta para o pintinho da esquerda), esse tá 

feliz (aponta para o do meio) e essa tá feliz, finalmente! (aponta para o pintinho da direita). 

[E como você acha que termina essa estória?]  Ela (aponta para a figura maior ao fundo) vai 

ver se solta um ovo pra eles comer, porque a minhoca eles não quer (silêncio). [Agora 

inventa um nome pra essa estória pra mim] “Picolo”. [E o que é ‘Picolo’?] É uma coisa que 

come minhoca e que come outras coisas. Eu já vi uma galinha comendo peixe. Eu já vi um 

gavião pertinho daqui uma vez. Lá na escola também (silêncio seguido da entrega do cartão). 

Análise: 

Na estória produzida, a criança retrata uma família de aves em um momento de 

alimentação coletiva, provida pela galinha mãe. O enredo revela  a ambivalência dos 

personagens tanto em aspectos afetivos (uns estão insatisfeitos de fome, outros “finalmente” 

felizes (sugerindo espera prolongada)), quanto em aspectos de pensamento (é descrito que os 

pintinhos estavam pensando em comer minhoca, mas num trecho adiante “minhoca eles não 

quer”). Existe uma vontade real por parte da mãe de prover os filhotes em suas necessidades 

básicas de forma satisfatória (“Ela vai ver se solta um ovo pra eles comer”), o que demonstra 
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existência de capacidade de identificação e desejo de se ajustar às necessidades das crianças. 

Contudo as associações seguintes levam a exemplos de figuras realizando alimentações não 

naturais para a espécie a que pertencem, sugerindo que, frente à percepção da criança acerca 

da existência de uma diferença entre aquilo que é subjetivamente concebido como ideal e 

aquilo que é deveras oferecido pelo ambiente, a saída é uma adaptação forçada às condições 

de satisfação possíveis. 

O título dado àestória, “Picolo”, refere-se ao personagem de um famoso desenho 

animado infantil, cuja evolução ao longo do roteiro da trama retrata um atroz vilão antissocial 

que é acolhido pelos protagonistas em um ambiente com regras de lutas marciais consistentes 

e que oferece experiências de carinho (nunca antes vividas por ele devido à sua natureza 

assustadora e agressiva). Com isso, gradativamente, Picolo torna-se um herói e mentor de 

outras personagens crianças do grupo em que foi acolhido. 

Cartão 2 

Tempo de Latência: 4 segundos.  

Tempo Total: 49 segundos. 

Título: Picolo. 

 Essa é a mamãe, esse é o filho que tá ajudando a mamãe e esse é o pai. Quem vai 

vencer é eles, porque o pai tá sozinho. E o pai tem cinquenta anos e a mamãe tem vinte e um 

e o filho tem sete anos. [E o que você acha que estava acontecendo nessa hora?] Eles tava 

brincando de puxar corda, mas queria ir comer mingau. [E o que eles estão sentindo?] A 

mamãe tá triste e o papai tá com fome, então tão indo rápido aqui (silêncio). [E agora dá um 

nome pra essa estória pra mim.] (responde quase que instantaneamente após a pergunta) 

“Picolo” (silêncio). 

Análise: 

O tempo de latência cai pela metade, indicando reatividade ao cartão. Existem duas 

figuras adultas e uma infantil envolvidas em uma atividade lúdica em que o brincar 

aparentemente não tem sentido, visto que existem outras necessidades mais básicas ainda não 

atendidas (“Eles tava brincando de puxar corda, mas queria ir comer mingau”). Nesse 

sentido, os personagens exprimem insatisfação com sua conjectura atual e buscam apressar o 

término do momento de jogo, a fim de evitarem maiores desgastes (“A mamãe tá triste e o 
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papai tá com fome, então tão indo rápido aqui”). Cabe ressaltar que a criança apresenta uma 

descrição dos personagens que, embora imprecisa, faz menção à sua própria estrutura familiar 

prévia perdida (um homem mais velho, uma jovem e uma criança, filho de ambos) e que o 

título aparentemente dissociado do conteúdo da estória remete novamente ao personagem 

antissocial humanizado pelo holding de um ambiente suficientemente bom. 

Cartão 3 

Tempo de Latência: 10 segundos.  

Tempo Total: 1 minutos e 29 segundos. 

Título: Pokemon. 

(Dá risada aos 6 segundos). O nome dele chama Rei Leão. O nome dele chama Simba 

e ele tá pensando em comer carne. Ele tem 39 anos (silêncio). Ele (hesita) ele tá pensando em 

comer carne e (olha para o pesquisador mostrando expressão de dúvida) leão bebe leite? Ah, 

bebe! Ele tava pensando em comer esse negócio aqui (aponta para o rato na toca). O que é 

esse negócio aqui? Ah, um passarinho! Mas ele não conseque não, porque o buraco é 

pequeno (hesita). É por isso que ele (aponta para o leão) tá assim de boa, porque ele não 

consegue. [E agora inventa um nome pra essa estória pra mim...] (hesitação prolongada) 

Deixa eu ver... (hesitação) “Pokemon”. 

Análise: 

 O terceiro cartão aborda conteúdos latentes referentes à “relação com uma imagem de 

potência fálica” e “a uma imagem paterna potente cujos atributos podem ser valorizados ou 

denegridos” (Boekholt, 2000). Nesse sentido, a criança expressa um herói do sexo masculino 

adulto que, visto a dificuldade e inacessibilidade para alcançar os objetos apropriados para 

satisfazer suas necessidades básicas (a carne do “passarinho”, fazendo referência ao rato), 

submete-se plenamente às imposições da realidade (regredindo da figura de um predador para 

a de um animal filhote e/ou domesticado que apenas bebe leite), sugerindo indícios de um 

processo de perda de esperança quanto à obtenção e conservação dos bons objetos 

provenientes do meio. 

Novamente, ocorrem indícios de um funcionamento defensivo primitivo (em 

detrimento do uso pleno e criativo da capacidade elaborativa simbólica) na criança para lidar 

com os conteúdos latentes evocados pelo cartão, conforme podemos constatar através da 
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ocorrência da risada voltada para si próprio, das diversas hesitações dentro de um reduzido 

espaço de tempo, dos esquecimentos seguidos, da distorção perceptiva da figura do rato e da 

escolha de um título dissociado do conteúdo manifesto produzido na estória. 

Cartão 4 

Tempo de Latência: 40 segundos (Faz comentários aos 6, 15 e 25 segundos). 

Tempo Total: 2 minutos e 21 segundos. 

Título: É o Picolo. 

 (Aos 6 segundos, pergunta ‘Que isso aqui é?’. O pesquisador não responde e após 

introspecção, aos 15 segundos reformula a questão ‘Que bicho é esse aqui?’. Aos 25 

segundos, diz ‘Não sei o que é isso aqui. Esqueci o nome. Eu já vi num filme, mas esqueci o 

nome... (hesitação) Aqueles bicho que pula... Ah! Canguru!’) Eles vai – parece que ela 

(aponta para a canguru adulta) tá vendo alguma coisa aqui – eles vai num piquenique, mas 

não vai dar certo não. [Por quê?] Porque vai ter formiga (hesitação). Elas vai pegar tudo os 

lanche deles. Eles vai ficar com fome, daí quando aparecer formiga de novo eles vai matar 

tudo, vai matar pulano. [E o que eles estão sentindo aqui?] A mãe, ela tá muito com fome e a 

filha tá tiste, triste. Só que a mãe também tava bravo com ela. [Por quê?] Porque ela tinha 

feito bagunça no quarto dela, mas não tinha sido ela. Sabe quem foi? Foi o tio dela, mas ela 

que ficou com a culpa. (hesitação) Esse aqui do balãozinho (aponta para o canguru na bolsa, 

mas não termina sua frase),(hesitação prologada seguida de silêncio). [E como chama essa 

estória?] (hesitação) Deixa eu ver... “É o Picolo” (silêncio). 

Análise: 

O tempo de latência aumenta quatro vezes (é o maior e todos os cartões) e, da mesma 

forma que na produção anterior, entre a entrega do cartão e a primeira produção válida são 

expressos elementos verbais que denotam inquietação emocional frente aos conteúdos latentes 

evocados. As personagens femininas, além de apresentarem estados de desconforto internos 

(“A mãe, ela tá muito com fome e a filha tá tiste, triste”) também estão em conflito declarado 

entre si, devido a uma situação onde injustamente a personagem mais nova se encontra sendo 

responsabilizada por uma “bagunça no quarto” que não cometeu. Essa represália, além de 

simbolizar para a criança as mal compreendidas providências familiares contra suas 

expressões antissociais desorganizadoras do lar (“bagunça”), uma vez que deveria ser 
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direcionada ao tio, também sugere sentimentos de revolta contra uma situação de injustiça 

vivenciada por Joaquim. 

Ademais, cabe ressaltar que as personagens estão em meio a um piquenique destinado 

ao fracasso, pois as formigas “vai pegar tudo os lanche deles. Eles vai ficar com fome, daí 

quando aparecer formiga de novo eles vai matar tudo, vai matar pulano”. Essas associações 

sugerem tanto um esforço de luta contra um agente de privação já percebido como externo 

(formiga), quanto o uso da agressividade como resposta dos indivíduos à retirada abrupta dos 

elementos gratificantes fornecidos pelo ambiente. Em meio a isso, ao filhote com o balão não 

é possibilitada continuidade de ação alguma, sugerindo que não há sustentação suficiente do 

processo de ilusão para que o brincar espontâneo se mantenha amparado. 

Cartão 5 

Tempo de Latência: 4 segundos.  

Tempo Total: 1 minuto e 30 segundos. 

Título: Quatro madeirinhas. 

 Esse aí é o dia que o papai foi trabalhar e a mamãe foi na roça. (silêncio). O filho 

tava muito com medo e a mamãe tava dormindo junto com o filho. [E porquê ele estava com 

medo?] Porque ele pensou que a mamãe não tava junto com ele. Daí o papai dorme na cama. 

(Acelera a velocidade da fala) E ele tá com muito frio na cabeça e o papai tá pensando que a 

mamãe era a rainha e ele era o rei e o filho vira um príncipe. [E como que você acha que 

termina essa estória?] Termina? Não sei (hesitação seguida de silêncio). [Inventa um nome 

pra essa estória pra mim...] “Quatro madeirinhas”. [Quatro madeirinhas?] É... [Porquê chama 

‘Quatro madeirinhas’?] Ahhh (hesitação prolongada seguida de silêncio. Não responde).  

Análise: 

 Essa estória começa fazendo referência a uma conhecida canção de ninar, utilizada 

pelos adultos para promover holding aos bebês na transição do estado de vigília/excitação 

para estados de quietude/relaxamento pré-sono. Seguindo as matrizes essa impressão inicial, a 

criança constrói sua narrativa em torno da temática de um filho (a espécie do animal não é 

nomeada, indicando processo defensivo) que encontra-se sob os cuidados da mãe no berço, 

enquanto o pai, ao fundo, descansa na cama após retornar do trabalho. O processo de 

idealização de Joaquim a respeito de uma família bem provida em termos financeiros e 
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emocionais (“o papai tá pensando que a mamãe era a rainha e ele era o rei e o filho vira um 

príncipe”) não se sustenta, pois o filho desconfia dos recursos ambientais disponíveis para 

garanti-lo holding e proteção (“tava com muito medo”, “ele tá com muito frio na cabeça”, “ele 

pensou que a mãe não tava junto com ele”). 

 Nesse sentido, cabe ressaltar que as funções do faz-de-conta e da espontaneidade 

criativa são realizadas pelo pai que estava nos bastidores da cena central do protagonista filho 

com sua mãe (“e o papai tá pensando que a mamãe era a rainha e ele era o rei e o filho vira 

um príncipe”). A percepção de que aquilo que é de fato disponibilizado pelo ambiente não vai 

de encontro com o que foi subjetivamente concebido como ideal (a família da realeza), 

levando a criança a novamente experienciar sentimentos de angústia e utilizar recursos 

defensivos de evasão da tarefa, do uso de título dissociado do roteiro prévio e de intensas 

hesitações. Cabe ressaltar que, através do herói da estória, a criança também fala da separação 

da família (pois o pai não está junto com a mãe e o filho no berço) e do medo de ser privado 

também da figura da mãe. 

Cartão 6 

Tempo de Latência: 15 segundos (Faz comentários aos 3 e 10 segundos). 

Tempo Total: 1 minuto e 32 segundos. 

Título: Cinco folhas. 

 (Aos 3 segundos, comenta “Ai, o quê que é isso aí? É uma preguiça?) (hesitação) 

(Aos 10 segundos “Vai ser uma preguiça mesmo!”), (hesitação). Esse aqui é o filho (aponta 

para o urso da frente), essa aqui é a mamãe e o papai aqui atrás. [O que estava acontecendo 

nessa hora? O que eles estavam pensando?] Ela tava pensando em comer o rato... E eles 

tavam pensando em beber água. Mas eles já comeu o rato, cinco rato. [Não entendi, quem 

comeu o rato?] Ele (aponta para o urso maior) comeu o rato e tá sem fome. Ela ainda não 

comeu um rato (silêncio prolongado). É isso. [E como se chama essa estória?] “Cinco 

folhas”. 

Análise: 

 De forma geral, a estória apresenta de forma confusa uma família, na qual os desejos 

dos protagonistas divergem quanto a sua natureza e em seus objetivos. Nota-se que os 

personagens masculinos, especialmente o pai, está saciado, pois foi o único personagem da 
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produção que obteve, de forma verbalmente explícita, a satisfação de suas necessidades 

básicas de alimentação. De qualquer maneira, existe a mensagem de um pai saciado, ao 

contrário da mãe e do filho, que sofrem privações. 

Esse cartão marca uma mudança no ritmo, nos conteúdos e na forma de expressão das 

associações de Joaquim. Deste ponto em diante da sessão, é possível observar expressões 

mais claras de agressividade e de descontentamento com os aspectos relacionais descritos a 

respeito das personagens criadas. Transferencialmente, a criança fornece indícios de que a 

atividade projetiva está demandando elevado nível de suas capacidades simbólicas, uma vez 

que introduz em suas associações a “preguiça” e as “cinco folhas” (de sulfite, que o 

pesquisador estava empilhando em sua frente após as cinco produções anteriores terem sido 

elaboradas). Evidenciam-se, doravante, algumas formas menos elaboradas indicadoras de 

como a criança reage a suas inibições da espontaneidade criativa. 

Cartão 7 

Tempo de Latência: 7 segundos (Faz um comentário aos 2 segundos). 

Tempo Total: 2 minutos e 2 segundos. 

Título: O macaco guloso. 

 (Aos 2 segundos dá risada e diz “Ô, louco!”) O tigre queria comer o macaco, mas o 

macaco tava pensando em arranhar a cara do tigre, dar um chute nele, bater o rabo na cara 

dele. (Acelera velocidade da voz). Só que o tigre já morde ele, e bate mais, daí o macaco vem 

e dá um chute na barriga do tigre. Daí depois o tigre vai ficar pode- (interrompe a palavra), 

o tigre vai obedecer o macaco. [Porquê?] Porque senão o (hesitação), o macaco pega uma 

faca e mata ele! [E o que eles estão sentindo nessa hora?] Eles tavam querendo brincar com 

uma bolinha. [Uma bolinha?] (Retorna à velocidade normal da fala) É... (silêncio). [E o que 

eles estavam sentindo aqui?] Eles tava com medo... [Medo do quê?] Não sei (silêncio 

prolongado). [E como termina a estória?] Ah, é que antes o macaco tinha começado a briga, 

né? [Ah, é? E porquê isso?] Ah, o tigre tava tomando banho, daí o macaco entrou na casa do 

tigre. Daí o tigre saiu do banheiro já querendo comer ele. (silêncio) [Agora inventa um nome 

pra essa estória, Joaquim] “O macaco guloso”.  
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Análise: 

 O Cartão 7 aborda conteúdos latentes referentes a uma relação carregada de 

agressividade (mediante experiências de castração ou devoração) e também ao receio da 

agressividade interna e externa (Boekholt, 2000). Nesse sentido, as associações da criança 

apresentam uma perseguição de mão dupla entre figuras igualmente violentas. Nota-se a 

presença de requintamento e maior detalhamento a respeito dos modos utilizados para 

machucar/intimidar o adversário (“arranhar a cara”, “chute na barriga”, “pega uma faca e 

mata ele”), sugerindo compreensão perspicaz da criança a respeito das consequências 

destrutivas desse tipo de comportamento antissocial. 

 Cabe ressaltar que os personagens estão em conflito, mas anseiam pela possibilidade 

de experiência lúdica faltante (“tavam querendo brincar com uma bolinha”), bem como o 

fato de que a origem do conflito situa-se em uma tentativa do macaco de buscar contato (ou 

algum outro tipo de recurso, como o título sugere) com o tigre em sua casa. A agressividade 

engendrada após o (des)encontro surge, então, como uma forma de ter suas necessidades 

atendidas e prossegue através de um jogo de agressões até o ponto em que a hegemonia na 

relação é satisfeita através da submissão do outro através da imposição do medo (“o tigre vai 

obedecer o macaco. Porque senão o macaco pega uma faca e mata ele).  

Cartão 8 

Tempo de Latência: 3 segundos.  

Tempo Total: 1 minuto e 29 segundos. 

Título: A vozinha que cuida do banco. 

 Esse é o macaco (aponta para o macaco com as pernas cruzadas) e essa é a 

namorada dele (aponta para a macaca segurando o pires), essa é a mamãe e o filho dela, que 

tem oito anos (silêncio). [E o que você acha que estava acontecendo nessa hora?] (hesitação) 

Num sei... Nossa, essa foto é feia! (silêncio) [O que eles estavam fazendo aí?] Ele (aponta 

para o primeiro macaco) vai tomar chá e ele pôs sal no café dela (referindo-se à segunda 

macaca), porque ele não gosta dela, porque ela é feia. (dá risada). A mãe aqui vai levar o 

filho pra passear no bosque, (hesitações intensas) ela vai levar pro irmão deles, porque a avó 

dele morreu. Olha a foto dela lá atrás! O elefante esmagou ela (silencio prolongado). [E 

como chama essa estória?] “A vozinha que cuida do banco”. [Do banco?] É, do banco.  
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Análise: 

 Essa estória traz duas cenas acontecendo separadamente, mas que compartilham um 

denominador comum quanto aos conteúdos latentes temáticos evocados pelo cartão (os 

processos familiares socializadores). Na primeira, Joaquim apresenta um casal de macacos 

sentados em uma situação social. Embora exista um relacionamento entre ambos, o macaco 

sabota sorrateiramente o relacionamento de ambos, uma vez que coloca sal no café da 

namorada e guarda para si uma imagem negativa da parceira. É possível sugerir preocupações 

da criança a respeito de se ver obrigado a amar pessoas que não gosta, dentro do meio 

familiar, bem como desconfiança quanto à confiabilidade na figura masculina.  

 A segunda cena gira em torno da mãe macaca que vai levar seu filho para um passeio 

no bosque, após o fato da avó ter sido morta, pisoteada por um elefante. A agressividade 

direcionada a essa personagem (a “vozinha que cuida do banco”) fornece indícios sobre o 

papel controlador que a avó de Joaquim exerce sobre todos os membros familiares que vivem 

sob seu teto e, consequentemente, os sentimentos ambivalentes de amor e ódio que são 

direcionados a essa figura de autoridade, que tomou para si essa função antes exercida pelo 

pai ausente. De forma geral, ambos atos antissociais direcionados às figuras femininas (o sal 

que estraga a bebida de uma e o fato da outra ser esmagada) trazem indícios de fantasias da 

criança a respeito da testagem dos limites de sua agressividade e também de suas 

consequências. 

Cartão 9 

Tempo de Latência: 4 segundos. 

Tempo Total: 1 minuto e 17 segundos. 

Título: A casa da coelha. 

 Ele tá pensando que a porta abriu sozinha e que ninguém ta com ela (hesitação). E 

depois, se ela sair da cama, depois, o tio dela pode assustar ela e ela vai ficar com medo. Daí 

ela vai ter que falar “pára de assustar sua filha!” (hesitação intensa). Daí ela vai tirar a 

máscara dele e vai ver que não é o tio dela, que é um bicho de verdade. Ele colocava a 

máscara de coelho pra ela pensar que era a mãe dela, mas ele tirou a máscara e era um 

bicho. (silêncio) [E como que termina essa estória?] Ah, não sei... (olha para a caixa do teste 
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que estava sobre a mesa) [E como chama essa estória?] (hesitação e gagueira) “A c-casa da 

coelha”. 

Análise:  

 O tempo de latência mantem-se baixo desde a estória do Cartão 6 e a criança desvia o 

olhar para averiguar a caixa do CAT-A, indicando reatividade e aumento dos níveis de 

ansiedade frente à tarefa projetiva que demanda maior uso de simbolização do que a técnica 

utilizada na sessão anterior. A presente estória apresenta uma personagem (que passa 

rapidamente do gênero masculino para o feminino) que mostra sentimento de medo por 

encontrar-se sozinha no quarto. Após a descrição do estado interno da personagem, Joaquim 

apresenta de forma confusa uma sequência de fatos, em que os personagens constantemente 

colocam e tiram máscaras, dificultando sua identificação, sugerindo instabilidade dos papeis 

familiares e da apresentação de bons objetos dentro do ambiente do lar.  

Evidencia-se uma ambivalência em relação à figura masculina concebida na estória, 

pois essa ora representa um membro familiar que vem para oferecer holding à personagem, 

ora representa “um bicho” que utiliza de estratégias insidiosas para se aproximar da coelha 

filhote. Novamente, o objeto criado subjetivamente para promover cuidado não é encontrado 

na realidade e, de bom, se transforma em mau e assustador, usando de artifícios sorrateiros de 

aproximação. Parece não haver possibilidade de confiar naqueles com quem deveria poder 

contar (assim como na estória anterior). Começam, dessa forma, a aparecer traços paranóides 

na criança. 

Cartão 10 

Tempo de Latência: 10 segundos.  

Tempo Total: 2 minutos e 02 segundos. 

Título: Cinco paninhos. 

 O cachorrinho, a filha queria, ela queria fazer cocô (dá risada). Daí a mãe dela pôs 

ela na privada. Depois a mãe dela tava sentada, depois a mãe dela tava com medo, daí depois 

apareceu um bicho e matou a mãe dela e depois ela falou “Cadê a minha mãe?”. Daí falaram 

que o bicho matou ela. [Mas o que tinha acontecido antes disso?] Porque o bicho queria levar ela 

pros outros coelho matar ela. [Mas por que isso?] Não, mas eles não pegaram ela não, ela matou 

todos. (hesitação) Daí ela foi salvar a mãe dela, (acelera a velocidade da voz) arranhou a cara do 
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bicho, daí depois ela deu cacetada na cara dele. [E o que elas estavam pensando?] Em comer 

ração e (dá risada) em comer ser humanos. [Como termina essa estória?] (Responde em voz 

alta, com tonalidade levemente agressiva) Como termina? (volta à tonalidade normal) Ah, 

não sei... (hesitação) [E como chama essa estória?] “Cinco paninhos”. 

Análise:  

 Essa estória apresenta um desfecho a um “enredo prévio” que vinha se desenvolvendo 

de forma camuflada e tangencial desde a estória produzida no Cartão 8. Nesse primeiro 

cartão, temos um macaco que é dissimulado com a parceira, mas guarda para si suas 

impressões negativas sobre ela. No Cartão 9, temos uma figura masculina (“um bicho”) que 

esconde sua verdadeira identidade atrás de máscaras de forma a causar confusão nos 

interlocutores sobre suas reais intenções e, por fim, vemos nessa estória que o personagem 

masculino (novamente, mas agora de forma mais definida, “o bicho”) planejava desde o início 

machucar a mãe da protagonista filhote e assim tenta fazê-lo. Esse enredo progressivo fornece 

indícios a respeito da ambivalência prevalente no núcleo familiar de Joaquim a respeito de 

figuras masculinas, que, ao mesmo tempo, podem tanto cuidar dos membros do lar, como 

potencialmente também frustrar, trair ou destruir os objetos de amor (fonte de holding) 

disponíveis à criança. Da mesma forma, em consequência disso, essa conjectura também 

sugere um apagamento da boa imago paterna (enfraquecida pelas desorganizadoras vivências 

decorrentes de sua prisão), seguida de uma intensa degradação moral da mesma, na medida 

em que aquilo que era predominantemente bom passa a ser, gradativamente dentro do 

discurso familiar, transformado em mau, vil e mentiroso.  

 Cabe ressaltar que a filhote, vivenciando a possibilidade de destruição do seu principal 

objeto de amor (principalmente “por culpa” da figura masculina e/ou paterna má), é impelida 

a usar o recurso da agressividade física (“ela foi salvar a mãe dela, arranhou a cara do bicho, 

daí depois ela deu cacetada na cara dele”) para proteger a integridade da cuidadora, e por 

consequência, a sua própria integridade egoica, ainda muito dependente da presença real de 

figuras parentais reais para se desenvolver. A angústia de perda do objeto convive com a de 

aniquilação e a criança se desorganiza de forma paranóide e reativa. A imagem masculina vai 

se deteriorando pouco a pouco e de boa se transforma, ao longo da aplicação do instrumento, 

em má, em uma figura em quem não se pode confiar. 

  Nota-se que a agressividade, uma vez que foi eficaz em proteger a principal fonte de 

experiências gratificantes (a mãe), é generalizada para outras espécies além da canina, pois a 
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cachorrinha agora está pensando “em comer ração e em comer ser humanos”. Nesse ponto da 

estória, transferencialmente, a criança reproduz com o pesquisador uma postura verbal 

agressiva e encerra rapidamente a narrativa, evidenciando processos primários de intolerância 

à angústia vivenciada e descarga imediata das tensões, frente à tarefa projetiva que exigia 

grande uso de suas capacidades de simbolização. 

 

Quadro preferido e quadro preterido 

Tempo Total: 55 segundos. 

Cartão que mais gostou: Oitavo (família de macacos na sala). 

Cartão que menos gostou: Primeiro (galinha e pintinhos ao redor da mesa). 

[Agora eu vou espalhar todos os cartões aqui na mesa, Joaquim... Eu quero que você 

veja todos eles e me diga qual você gosta mais e qual você gosta menos.Tá bem?] Tá certo. 

(Após 7 segundos, responde o favorito) Desse aqui (aponta para o Cartão 8). [E por que você 

gostou mais dele?] Ah, porque é o mais legal de todos. [E qual você gostou menos?] (Aponta 

para o Cartão 1). [Porquê você gostou menos dele?] Porque eles só ficam parados. [Como 

assim?] Eu queria que eles saíssem por aí. Eu ia escolher eles. [Escolher pra quê? Não 

entendi...] Pra matar uma barata... Uma vez eu tava no quarto e tinha barata, tinha 

escorpião... [E aí?] Aí eu gritei, minha mãe veio e matou! (silêncio). 

Análise: 

A escolha da criança pelo Cartão 8 como sendo seu favorito entre todos os demais 

evidencia um interesse particular nos conflitos em relação à figura masculina ainda não 

elaborados de forma eficaz pela criança. Podemos observar, através dessa escolha, sinais de 

ambivalência ao masculino (que leva a processos dissociativos) de Joaquim pois, durante a 

aplicação desse, comentou com o pesquisador “Nossa, essa foto é feia!” e, passado algum 

tempo, na hora de justificar a escolha do favorito, exclamou entusiasmado sobre o mesmo 

cartão “é o mais legal de todos”. 

A respeito da escolha do cartão preterido, por sua vez, a criança se justifica afirmando 

que gostou menos “Porque eles só ficam parados. (...) Eu queria que eles saíssem por aí. Eu 

ia escolher eles. (...) Pra matar uma barata...”, sugerindo uma necessidade não atendida pelo 
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ambiente familiar atual (especialmente pela mãe) de uma postura mais ativa e mais protetora 

diante dos eventos potencialmente invasivos aos quais eventualmente são expostos. 

Síntese do CAT-A: 

A respeito do desenvolvimento da sessão, é visível após a produção do sexto cartão 

uma alteração na expressão do funcionamento mental da criança. O uso elevado da 

capacidade de simbolização (necessária para interpretar e trazer à consciência as impressões 

projetivas que o material suscita), ainda inconsistente, leva, gradativamente, à diminuição do 

uso de mecanismos característicos dos processos secundários e à adoção de recursos 

defensivos primitivos cada vez mais intensos (perpassando pelas hesitações, confusões, 

esquecimentos, manifestações cruas de impulsividade agressiva nos personagens criados e, 

por fim, à própria descarga imediata da tensão, via transferência com o pesquisador). 

Quanto aos conteúdos das estórias, evidencia-se a repetição de alguns temas 

expressos, principalmente, nas características pessoais dos personagens coadjuvantes que 

interagem com os protagonistas. O primeiro deles, expresso em metade das produções 

(Cartões 1, 2, 3, 5 e 7) refere-se ao fato dos personagens apresentarem a percepção de que, 

frente aos momentos em que suas necessidades básicas são manifestas, existe uma diferença 

entre aquilo que é subjetivamente concebido como potencial elemento gratificante e aquilo 

que é, de fato, oferecido pelo ambiente para satisfazê-lo. O ambiente familiar não efetua a 

regressão necessária nem a adaptação solicitada e eficaz para atender aos filhotes (Cartões 1, 

5, 6, 8, 9 e 10), uma vez que as personagens maternas femininas são vistas como bem 

intencionadas, porém levemente ineficazes e os personagens masculinos enxergados, em 

grande parte das produções, de forma ambivalentes pois, embora tenham a capacidade de 

fornecer o exato cuidado solicitado, também podem ser agressivos, dissimulados ou 

traiçoeiros.  

Dentro dessas possibilidades disponíveis, os personagens tendem a abandonar seu 

interesse pela experiência gratificante específica que anseiam e se submetem às imposições da 

realidade (Cartões 1, 2, 3, 7), sugerindo indícios de um processo de perda de esperança acerca 

da obtenção e conservação dos bons objetos provenientes do meio, além da interrupção do 

brincar criativo e da transicionalidade (Cartões 2, 4 e 7). Frente a essas sensações de perdas, 

surge a agressividade e a persecutoriedade paranóide como resposta às privações ocorridas, 

como mecanismo de evitar novas aniquilações das situações gratificantes (e de seus registros 

mentais) e como forma de comunicação viável com o meio (4, 7, 8, 9 e 10). A criança, 
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contudo, dá indícios em suas insistentes repetições nos títulos das estórias (“Picolo”) de que o 

fornecimento do holding e da continência apropriada aos atos antissociais é um possível 

mecanismo capaz de mitigar e sublimar as perdas vividas. 

4.4.5. Síntese do Caso 4 

 Este estudo de caso também se refere ao desenvolvimento da tendência antissocial 

como uma forma de resposta à privação da figura genitora masculina. Contudo, apresenta 

particularidades quanto à forma específica como essa ruptura abrupta exerceu influência 

sobre as dinâmicas intra e interpsíquicas dos membros familiares, abrindo margem para a 

etiologia dos comportamentos antissociais. Carlos apresentava-se como um pai comum que, 

embora expressasse ativamente seu desejo de constituir uma família, não exercia com 

destaque e diferenciada primazia atividades de oferecimento de holding, proteção e subsídios 

de sustentação para a regressão materna de Tamires (de modo que pudéssemos afirmar que 

era o principal sustentador do desenvolvimento emocional de Joaquim). Realizava, contudo, 

todos os pequenos cuidados rotineiros necessários ao filho e à díade mãe-filho com 

constância, maturidade e de forma sóbria, oferecendo e fortalecendo no ambiente familiar 

uma imagem pessoal de estabilidade e integridade, ou seja, uma presença real positiva eficaz. 

 Tendo isso em vista, os detalhes relacionados à descoberta de seus atos (secretos) 

antissociais (que levaram à sua prisão por furto) parecem ter repercussão mais significativa 

sobre a organização psíquica familiar atual e sobre os comportamentos agressivos de Joaquim 

do que a própria privação das funções parentais positivas que ele exercia dentro do lar. 

Carlos, que antes era concebido como uma figura sólida de recursos positivos, tanto internos 

(afetivos) quanto externos (provisão econômica e de situações gratificantes) passa a ser 

compreendido pela família como alguém com defeitos morais, indigno de confiança e que 

utilizava recursos que não eram próprios de si (furtava de outras pessoas), ou seja, aquilo que 

se destacava positivamente em sua figura não era, de fato, legitimamente seu. Dessa forma, 

teve início um processo (a nível familiar) de degradação da sua imago internalizada, enquanto 

homem e pai, principalmente, por sua companheira, Tamires. Essa repercussão negativa de 

sua prisão vai ao encontro de um discurso familiar transgeracional, prévio à privação, a 

respeito da ambivalência quanto às figuras masculinas, cuja presença estável e organizadora é 

requisitada, porém com a existência de ressalvas e cismas de caráter persecutório. 

Joaquim se depara, abruptamente, com a retirada dos cuidados paternos positivos mas, 

de forma ainda mais intensa, depara-se também com o reavivamento em seu ambiente mais 
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próximo de um discurso familiar que fragmenta a identidade masculina entre, de um lado, 

aspectos bons de zelo, proteção e diligência e, de outro,  características íntimas dissimuladas e 

potencialmente traiçoeiras. Podemos sugerir que a criança, que já perdeu o pai, teme em 

fantasia perder a mãe e, para lidar com a ansiedade atrelada a essa ideia, recorre a defesas 

mais primitivas. As dificuldades da criança são acentuadas pela postura familiar e, 

principalmente agora, a materna, de compreender Carlos como alguém responsável por tê-la 

feito algum mal. Esse risco ainda existe no discurso familiar e, por isso, a criança se vê 

obrigada a estar atenta para proteger a mãe. Em outras palavras, a "depressão" da mãe é 

vivida pela família (e transmitida para a criança) como decorrente de uma ação agressiva do 

pai, que mentia e tinha uma vida secreta com segredos antissociais (furtos e mentiras). Por 

isso a desconfiança do homem.  

Então, surge a confusão: o pai que foi perdido, que era bom e lamentado, transforma-

se em mau e predador. Daí a desconfiança se generaliza, pois aquele, que deveria proteger, 

agora ataca. Dessa forma, não pode mais haver confiança nem nos bons objetos, abrindo 

margem para a instalação de um funcionamento paranóide, a fim de proteger a mãe de outros 

“ataques” eventuais da parte do pai. Dessa forma, não se pode confiar em ninguém e a 

angústia de perda do objeto se mistura com a de aniquilação, fazendo com que o psiquismo 

da criança sofra forte desorganização. Ao longo das produções projetivas da criança, a 

imagem masculina que vai se deteriorando pouco a pouco e, de íntegra e positiva, se 

transforma gradualmente, em má e vil. Ou seja, em uma figura em quem não se pode confiar. 

Nesse ponto, ao estar imerso num discurso familiar contrário à manutenção da boa imago 

paterna, a criança fica em dúvida e desconfiada se a figura paterna que ele amava era, de fato, 

boa ou dissimuladamente ruim. De fato, essa é a mesma confusão ambivalente e persecutória 

das mulheres da família em relação aos homens, o que pode, em partes, explicar também as 

diversas identificações da criança com a figura feminina ao longo das produções. 

 Ademais, aos olhos da criança, da mesma forma inesperadamente cindida, a imago 

materna também sofre transformações, pois a mãe passa a comportar-se de forma menos 

regredida (logo após a prisão, começa a tratar Joaquim “de forma mais adulta” (sic)), a 

expressar vergonha e culpa ao falar sobre Carlos em situações públicas (o que tem impacto 

negativo sobre a imago paterna de Joaquim) e passa a se sentir, segundo o relato da 

Anamnese, menos calma, vigiada e com medo da polícia. Ademais, como resposta à ausência 

de Carlos, começa a apresentar intenso questionamento a respeito de suas próprias 

capacidades maternas para atender às necessidades do filho. É notável a existência de 
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tentativas de cuidado, mas as mesmas são, em partes, sabotadas por inseguranças íntimas e 

fantasias de que a presença de um homem maduro (seja Carlos ou o relacionamento atual) 

por perto garantiria maior qualidade e coerência em tais ações parentais que oferece ao filho.  

 Essa série de experiências ambivalentes, fragmentadas e contraditórias ocasionam 

sucessivos ataques ao espaço da ilusão (que antes estava bem protegido), na medida em que 

expõe a criança à percepção objetiva de oferecimento de cuidados inapropriados. Cuidados 

esses muito aguardados, uma vez que vinham previamente sendo concebidos subjetivamente 

de forma positiva, bem como atendidos a contento antes da privação paterna. O acúmulo de 

vivências dessas percepções incoerentes dificulta o processo de integração dos objetos 

internos bons e maus, assim como abala a confiança necessária para que o espaço transicional 

se sustente, conforme podemos observar na construção de inúmeros personagens e cenários 

criados por Joaquim nas situações projetivas. Dessa forma, o processo de integração do Self 

fica comprometido, visto que ocorrem empecilhos para o entrelaçamento progressivo entre as 

vivências, afetos, representações e sensações. 

 Em meio a esse quadro, a criança busca referências em outras figuras familiares, para 

dar contorno às suas vivências desorganizadoras angustiantes e ao entrave das experiências 

transicionais que possibilitariam a elaboração simbólica das mesmas. Não encontrando esse 

suporte de solidariedade e coerência na tia e na avó maternas (que expressam verbalmente 

suas desobrigações do ato de cuidar do filho de Tamires), intensifica-se a sensação do 

desamparo e da perda dos recursos gratificantes outrora garantidos. A saída para a criança 

parece ser deslocar a atribuição das funções de suporte e proteção para seus pares, as crianças 

da rua (os “meninos mais fortes” que “defendem ele nas lutinhas”). Embora esse grupo 

forneça essa sensação de acolhimento e proteção solicitada pela criança, também o submete 

às normas de condutas grupais nas quais a agressividade heterodirigida é quotidiana e 

incentivada, intensificando o desenvolvimento da tendência antissocial previamente 

manifesta no âmbito familiar e escolar.  

Dessa forma, Joaquim parece apresentar através de seus comportamentos agressivos 

uma forma de expressão de suas vivências de perda em vários níveis de configuração: a 

privação do pai real; a posterior degradação da imago paterna e, por consequência dessas, um 

enfraquecimento das capacidades maternas e familiares de oferecer holding e continência à 

suas manifestações de luto; e a sua exposição (sem a devida supervisão) a um ambiente 

exterior que fortalece e incentiva os comportamentos antissociais como forma de interação 
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com o meio. Em meio a essa progressão, evidencia-se durante todo o processo de avaliação a 

busca por um ambiente indestrutível que dê contornos, coesão e coerência aos objetos 

internos ainda não organizados e que preste auxílio, através do oferecimento de cuidados 

adequados, ao processo de compreensão da realidade compartilhada, permitindo-lhe ajustar a 

impulsividade criativa ao mundo contíguo objetivamente percebido.  

Em síntese, Joaquim aparenta reagir através dos comportamentos antissociais frente a 

uma conjectura de sucessivas situações invasivas (privação do pai real, exposição às 

elucubrações familiares negativas quanto à identidade masculina, degradação da imago 

paterna, enfraquecimento do suporte materno, falta de suporte familiar e exposição a grupos 

de pares antissociais), que propiciam uma desorganização sistemática do mundo 

subjetivamente percebido pela criança e, consequentemente, ao processo de integração do 

Self.  

Esses comportamentos antissociais são, em partes, agravados pelo processo de 

degradação da figura masculina (sustentado no discurso transgeracional da família materna), 

pois tal avaria promove na criança situações angustiantes de caráter esquizoparanóide, 

obrigando-o a lançar mão de mecanismos primitivos de defesa (por meio dos quais, 

predominantemente, ocorrem descargas imediatas de tensão em detrimento do exercício 

pleno de habilidades simbólicas mais elaboradas). O enfraquecimento das funções simbólicas 

tem levado consigo a possibilidade de manter vivas as boas experiências gratificantes 

vivenciadas por Joaquim previamente à privação paterna, sugerindo indícios de sinais de 

apatia e do início de um processo de deprivação, ou seja, da perda da esperança quanto a 

receber a provisão ambiental adequada às suas necessidades básicas. Em suma, a 

impossibilidade da criança (e também de sua mãe) de viver o luto saudável pela privação 

(mal compreendida) de Carlos tem intersecções com uma atitude familiar de desconfiança 

(que promove cisão) quanto à qualidade da imago masculina e essa junção de elementos 

aparentemente está conduzindo Joaquim de um funcionamento antissocial para outro mais 

arcaico, com traços paranóides de aniquilação e persecutoriedade.   
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5 - PRIVAÇÃO PRECOCE E TARDIA DA FIGURA DO PAI E TENDÊNCIA 

ANTISSOCIAL INFANTIL: SÍNTESE GERAL DOS CASOS E DISCUSSÃO 

 

A presente pesquisa ancora-se no pressuposto winnicottiano de que a Tendência 

Antissocial Infantil está relacionada a uma forma específica da criança se relacionar com o 

mundo, de maneira a incitar o ambiente a mostrar-se positivamente disponível e 

suficientemente preparado para novamente responder de forma satisfatória às suas 

necessidades básicas de afeto e cuidado (Winnicott, 1958/1994). Os resultados obtidos nestes 

estudos de caso indicam a existência de vínculos significativos, no atual momento de vida 

destas quatro crianças, entre o desenvolvimento da Tendência Antissocial Infantil, a privação 

da figura paterna, a forma de oferecimento de cuidado materno após a privação e, de forma 

suplementar, algumas características específicas dos cuidados oferecidas pelo pai, que 

configuravam-se, no passado, como recursos de proteção ao psiquismo do filho e como 

elementos facilitadores de seu desenvolvimento emocional.  

Tendo isso em vista, a presente síntese comparativa, bem como a discussão a ela 

atrelada, tem por objetivo realizar aproximações e debater divergências entre os casos, de 

modo a dar visibilidade a diferentes significados e compreensões, das mães e filhos destas 

famílias avaliadas, sobre suas vivências das rupturas familiares e dos problemas de 

comportamento relatados, permitindo, assim, tecer diálogos interpretativos que enriqueçam o 

entendimento sobre o tema e que promovam novas questões a serem examinadas futuramente. 

Os primeiros achados desta pesquisa partem de uma observação dos aspectos 

apreendidos pelo instrumento utilizado para a seleção das crianças participantes, o SDQ 

(Goodman,1997; Cury e Golfeto, 2003), de acordo com as impressões de suas mães, atuais 

cuidadoras mais próximas, a respeito de características que consideram positivas e negativas 

no desenvolvimento de seus filhos. As crianças dos Casos 1, 2, 3 e 4, demonstraram, 

respectivamente, escore 6 (seis), 5 (cinco), 6 (seis) e 7 (sete) na sub-escala “Problemas de 

Conduta”, situando-os na faixa “Anormal” (4 a 10 pontos), configurando uma seleção de 

participantes adequada à investigação proposta a respeito da tendência antissocial infantil. 

Para além das dificuldades dos comportamentos antissociais, três das quatro crianças 

também se situaram na faixa “Anormal” (5 a 10 pontos) na sub-escala “Sintomas 

Emocionais”. Vitor, André e Fábio pontuaram, respectivamente, 8 (oito), 9 (nove) e 10 (dez) 
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pontos na sub-escala “Sintomas Emocionais”, tendo os itens “Muitas vezes queixa-se de dor 

de cabeça”, “Tem muitas preocupações, muitas vezes parece preocupado”, “Frequentemente 

parece triste, deprimido ou choroso” e “Fica nervoso quando enfrenta situações novas” sido 

assinalados em comum e com pontuação máxima.  

Uma interpretação integrativa sobre entre os resultados “anormais” apresentados nas 

duas sub-escalas é necessária, visto que a forma psicanalítica de raciocínio empregada nesse 

estudo baseia-se numa compreensão profunda e global dos indivíduos, que se debruça sobre 

todo o conjunto do material clínico obtido, a fim de elucidar relações entre os elementos 

dentro de um sistema e entre os diferentes sistemas (Trinca, 1984). Dessa forma, nota-se que 

as três crianças apresentam sinais de tristeza e de preocupação frequentes, dores de cabeça e, 

notoriamente, dores abdominais e diarreias, sem um específico diagnóstico médico detectável 

há pelo menos um ano e meio. Essas dores podem estar relacionadas a processos 

psicossomáticos ligados à incompletude das tarefas de integração (compreensão das suas 

experiências de vida e afetos) e, sobretudo, personalização (estabelecimento de limites bem 

definidos entre a mente e o corpo).  

Na medida em que os aspectos psíquicos e orgânicos se inter-relacionam e se 

influenciam mutuamente, instigados pela sua relação com fatores ambientais, podemos 

compreender nestes três casos os fenômenos psicossomáticos como uma ondulação no 

vínculo harmônico entre psique e soma, decorrente de dificuldades na conquista ou na 

manutenção do processo de integração em resposta às deficiências no holding e do handling 

materno e aos efeitos desorganizadores da perda dos genitores masculinos, que no passado 

eram fortemente relacionados com a manutenção dessas conquistas desenvolvimentais 

constitutivas.  

Cabe ressaltar que Winnicott (1964/1994) faz uma distinção entre um verdadeiro 

distúrbio psicossomático (relacionado a uma cisão ou dissociação da personalidade) e o 

fenômeno que é banalmente chamado de distúrbio psicossomático, mas que indica apenas a 

íntima relação psique-soma, através do qual o corpo é afetado por perturbações específicas no 

âmbito emocional. Estamos falando aqui dessa segunda classificação, que são apenas 

correspondentes físicos de estados psíquicos e emocionais mais difíceis de lidar naquele 

momento: “Isto é apenas a vida e faz parte do viver”, diz Winnicott (1964/1994, p. 84). 

Podemos sugerir aqui que, embora não necessariamente patológicas, essas manifestações 

também têm o caráter de transmitir uma mensagem cifrada, tal como um sintoma. 
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A mensagem desses fenômenos somáticos, assim como a manutenção dos 

comportamentos antissociais dessas crianças, aparentemente mostra-se ligada a dificuldades 

impostas ao desenvolvimento de um Self central, na medida em que se constata, no momento 

atual, prejuízos às possibilidades de integração psicossomática e da plena exploração de seus 

potenciais criativos, visto que a sustentação do ambiente facilitador para tal processo teve 

como figuras centrais, por um longo período de tempo, os pais masculinos, que hoje não estão 

mais presentes. A respeito dessa integração, pode-se afirmar que a psique é resultante da 

elaboração dos estados somáticos do indivíduo (Winnicott, 1969b/1994), mediante a 

facilitação de um ambiente que promova condições de continência para que o bebê/infante 

reconheça e experiencie o seu corpo como parte de um “Eu” integrado, de modo a organizar 

suas funções corpóreas e responsabilizar-se pela vida instintual. Essa facilitação é promovida 

fortemente pelo holding e handling, cuidados previamente oferecidos, nos quatro casos 

avaliados, de forma marcante pelos genitores masculinos (e hoje são oferecidos de forma 

parcial pelas mães).  

Na medida em que disponibilizavam ativamente oferecimento de tais cuidados, esses 

pais auxiliavam no processo de constituição e integração do Self de seus filhos. Ademais, 

durante essa marcha, apresentavam-se, de forma real e operante, como esboço (blue-print) 

para a constituição da totalidade pessoal dessas crianças. Conforme Winnicott (1969b/1994) 

ressalta, a edificação apropriada das funções identitárias e, principalmente, das instintuais 

auxilia a criança a responsabilizar-se por sua própria agressividade, na medida em que 

favorece a compreensão dos efeitos do uso destrutivo e incompadecido (ruthless) dos objetos. 

Dessa forma, a privação da figura dos pais, em partes, pode estar relacionada com a 

dificuldade de integração de certas funções corpóreas e também das pulsões agressivas no Self 

central e, em decorrência disso, no surgimento de embaraços na capacidade de expressar a 

agressividade instintual de forma adequada à realidade compartilhada. 

A partir dessa afirmação, devemos, tecemos algumas reflexões sobre a real natureza 

da implicação da privação da figura do pai na etiologia e sustentação desses comportamentos 

antissociais das crianças avaliadas, tendo em vista os psicodinamismos delas e das mães, que 

hoje se apresentam como seu ambiente imediato. Cabe aqui examinar a maneira como os pais 

desempenhavam objetivamente suas funções dentro da dinâmica familiar, a fim de que 

possamos inferir a existência de algum tipo de comunicação entre um processo e outro. Dessa 

forma, observamos que André, Fábio, Vitor e Joaquim exibiam em suas dinâmicas familiares 

figuras paternas que se ocupavam de seus cuidados e que, na medida em que assumiam esse 
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papel, apresentavam uma postura de autoridade firme e assertiva porém afetiva, mostrando-se 

competentes em cumprir suas funções, mas sem perder de vista o caráter  lúdico e afetivo 

necessário para fazerem-se compreendidos pelos filhos. A possibilidade do homem assumir 

um papel de cuidador presente e altamente adaptado às necessidades do filho, conforme 

constatamos nos quatros casos avaliados, nem sempre é encontrada de forma marcante nas 

relações familiares que podemos observar na vida quotidiana. Contudo, percebe-se que 

William, Marcelo (nos 4 anos prévios ao abandono), Luis e Carlos realizavam de forma 

suficientemente boa, quando necessário, funções de mãe-substituta, na medida em que, 

através de um contato regressivo com suas vivências relativas ao elemento feminino puro, 

permitiam aflorar aspectos maternais em si mesmos, necessários para o atendimento das 

necessidades básicas dos filhos.  

Conforme lembra Winnicott (1964/1999), os “homens maternais podem ser muito 

úteis” (p.191), pois tal postura adaptativa, (observada claramente na conduta parental desses 

quatro pais) é de grande importância para a sustentação do espaço potencial dos filhos, uma 

vez que transmitiu, durante os anos em que o contato era próximo, aspectos essenciais de 

confiança e segurança nos vínculos, além de favorecer a integração dos próprios objetos 

internos e vivências primitivas. Nota-se, através dos relatos das mães, que esses pais 

apresentavam grande sincronicidade para responder às necessidades básicas das crianças, 

demonstrando condições psíquicas para a oferta do holding apropriado, expressando a 

valorização de um cuidado dos filhos calcado na comunicação verbal e não verbal, na forma 

de exemplo ao invés de medidas de punição física. Eles também estimulavam o 

desenvolvimento intelectual, apoiavam e respeitavam a individualidade das crianças, exibiam 

reciprocidade nas suas tentativas de comunicação e principalmente, demonstravam expressão 

afetiva clara e direta de suas intenções para com elas e com suas parceiras. 

Essa constância no estabelecimento de uma reciprocidade comunicativa, aliada à 

expressão clara e em tonalidade afetiva são alguns dos principais recursos simbólicos que os 

adultos podem disponibilizar aos filhos nas vivências da conquista do concernimento, quando, 

entre um episódio agressivo e outro, eles passam a manifestar “um anseio pessoal por dar e 

construir e reparar.” (Winnicott, 1958/2000, p. 291). Atender ao gesto espontâneo do filho, 

quando esse busca uma vinculação saudável com o ambiente, bem como incentivá-lo ao uso 

da elaboração criativa da realidade compartilhada, são formas dos pais consolidarem a 

capacidade simbólica do filho de reparar os “buracos” que imaginativamente fez no ambiente 

total (que inclui a mãe e o pai) durante os estados excitados (que naturalmente acontecem nos 
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movimentos instintuais exploratórios), favorecendo a constituição do círculo benigno 

(Winnicott, 1955/2000). Pode-se afirmar, até aqui, que esses quatro pais, enquanto ainda eram 

presentes no núcleo familiar, incentivaram em seus filhos o desenvolvimento da capacidade 

de concernimento e, assim, facilitaram suas entradas no círculo benigno, quando as mães, 

devido à suas limitações emocionais ou ao seu distanciamento precoce da casa, não puderam 

abarcar totalmente os gestos espontâneos dos filhos relativos às suas experiências instintivas 

mais excitadas. 

Ainda nesse sentido, nas vivências excitadas dos filhos, os pais apresentavam práticas 

consistentes de supervisão e monitoramento destes, fornecendo enquadre adequado para suas 

manifestações agressivas da motilidade, suscitadas no processo de exploração dos limites do 

próprio corpo e do mundo externo. Dessa maneira, esses pais realizaram, de forma 

suficientemente boa, a função de agir como um ambiente indestrutível (Winnicott, 

1967/1996), conforme sobreviviam (e auxiliavam as mães a sobreviverem) aos ataques 

excitados dos filhos. Além disso, eles ofereceram oposição equilibrada a essas manifestações 

de vitalidade e agressividade instintual, pois essa força vital, quando expressa, "necessita de 

algo contra o qual fazer força, caso contrário, permanecerá não experimentada, constituindo-

se em uma ameaça ao bem-estar" (Winnicott, 1958/1978, p. 366).  

Ressalta-se que a oposição que o ambiente faz às manifestações impulsivas da criança 

deve ser balanceada e harmônica, pois caso contrário pode ocorrer a inibição do impulso ou 

dificuldades da integração da motilidade à tensão instintual. Após a privação paterna, as 

crianças avaliadas passaram a ter dificuldades para encontrar essa oposição ambiental contra 

seus gestos agressivos de forma coerente e adaptada às suas particularidades, uma vez que 

percebem suas cuidadoras atuais como desqualificadas, fragilizadas ou danificadas de alguma 

forma (ou seja, incapazes de dar continência apropriada a tais atos). Desse modo, Gislaine 

(Caso 1) se afasta deliberadamente de contatos íntimos e, frente aos comportamentos 

agressivos de André, apresenta rispidez, pouco diálogo, castigos físicos “com uma varinha” 

(sic) e ameaça abandoná-lo; Olga (Caso 2) reage aos comportamentos antissociais de Fábio 

inculcando nele uma visão maniqueísta entre o que é certo/bom e o que é errado/mau e 

adoece em decorrência do abandono, fazendo a criança ocupar uma posição de cuidador 

(caretaker) ao invés de cuidado (caretaken); Marta (Caso 3) responde aos comportamentos 

agressivos de Vitor com castigos físicos utilizando chinelo e incita o bom comportamento do 

filho através de recompensas com dinheiro; e, por fim, Tamires (Caso 4), cerceada em suas 

habilidades maternais após a prisão do pai de Joaquim, abstém-se deliberadamente de dar 
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contornos aos episódios agressivos do filho, ora delegando seus cuidados às mulheres da 

casa, ora deixando a criança, por si própria, apaziguar sua agitação. 

Na impossibilidade atual de exercer sua excitação instintual livremente e ser 

devidamente acolhido de forma firme (porém afetuosa e assertiva), a elaboração imaginativa 

das funções corpóreas e, consequentemente, a tarefa de alojamento da psique no corpo fica 

dificultada, pois “o ato de experimentar, que poderia fazê-la chegar a um acordo com a 

própria agressividade, torna-se impossível” (Winnicott, 1967/1999, p.86). Nesse sentido, 

William, Marcelo, Luis e Carlos, segundo o relato das mães, de forma marcante, exerciam, 

no passado, funções de ordenação tolerante e de autoridade compreensiva dentro do lar, 

auxiliando no processo integração instintual e identitária de seus filhos. Dar contornos bem 

delimitados à agressividade instintual facilita a incorporação de uma dimensão temporal ao 

processo de danificar-reparar, permitindo que, no intervalo entre ambos, emerja gradualmente 

um senso de responsabilidade e preocupação, facilitando a entrada no círculo benigno 

(Winnicott, 1955/2000) e o estabelecimento de uma maior responsabilidade sobre a 

destrutividade pessoal. 

Nota-se que, ainda nesses papéis de facilitadores, esses pais atuavam como 

mediadores do processo de socialização das crianças no ambiente fora de casa. Dessa 

maneira, suas presenças contribuiam para diminuir as exposições a perigos reais e também às 

ansiedades frente ao ambiente novo e desconhecido. Ademais, quanto ao processo de 

socialização, nota-se através de seus hábitos de ensino (por vias de exemplificações e 

imitações dos padrões de comportamentos a serem passados) um importante mecanismo que 

favorecia processos de natureza identificatória, conforme podemos perceber em alguns 

comportamentos particulares dessas crianças que eram previamente gostos, estereotipias ou 

características pessoais dos progenitores masculinos. Essas três funções paternas foram 

facilmente identificadas nos quatro casos avaliados. Em suma, em todos os casos os pais 

estavam ativamente cumprindo, até os respectivos pontos do desenvolvimento dos filhos 

quando ocorreram as privações, as funções esperadas de um pai suficientemente bom nas 

experiências pós conquistas do concernimento: a) oferecer ao filho confiança e segurança 

para auxiliar na manutenção das conquistas previamente estabelecidas, b) incitar a passagem 

do mundo da família para o da sociedade, c) servir ativamente como esboço (blue-print) para 

identificação (Winnicott, 1969b/1994) e, principalmente, 4) operar como pessoa inteira que 

não se encaixa no feixe de projeções das crianças, sobrevivendo aos ataques agressivos 
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instintuais e, dessa forma, auxiliando-as na discriminação entre fantasia e realidade 

(Winnicott, 1969b/1994).  

Esse último ponto, particularmente, é de importância singular, pois, na medida em que 

a capacidade de reparação da criança aumenta, o mesmo ocorre com a necessidade de 

experimentar plenamente sua potência destrutiva. Cabe ressaltar que, nesse raciocínio, nos 

dois casos qualitativamente mais comprometidos em termos de desenvolvimento do Self 

(Vitor e Joaquim), após a perda do pai, as crianças adentraram em uma exploração do mundo 

externo de forma precoce, perigosa e sem supervisão adequada dos adultos, envolvendo-se 

com outras crianças antissociais vizinhas. Em decorrência disso, encontraram um espaço em 

que suas manifestações de agressividade heterodirigidas (que já eram presentes como reações 

à desorganização ambiental pós-privação paterna) pudessem ser expressas e acolhidas pelos 

pares. Contudo, nesses mesmos grupos sociais enxergados por Vitor e Joaquim como 

“protetores”, as manifestações antissociais também são potencializadas, incentivadas, 

adquirindo inclusive, conforme relatam suas mães, requintes de sadismo e crueldade. Dessa 

forma, caracteriza um quadro onde as crianças são compelidas pelo grupo de pares a 

retornarem a um funcionamento não compadecido (ruthless) das relações objetais. 

Destacamos aqui que a análise dos quatro casos expostos mostra que o vínculo (prévio 

e atual) entre os familiares e a criança que apresenta sintomas antissociais não deve ser 

compreendido unicamente em termos da inter-relação entre os comportamentos manifestos 

desses membros adultos para com os filhos, expressos através de práticas parentais de 

cuidado, mas sim, primordialmente, em termos psicodinâmicos, que comunicam conteúdos 

inconscientes de forma profunda e mais complexa, sutil e duradoura (Freud, 1933/1996, 

1923/1996, 1917/1996). 

Deve-se manter o olhar atento aos diversos processos psíquicos envolvidos nessa 

trama relacional como o “modo como se processam as relações entre as angústias e as 

defesas, a maneira como ocorre a integração dos afetos amorosos e hostis na personalidade, o 

comprometimento ou integridade da capacidade criativa, a condição adquirida para as 

experiências de transicionalidade, a solidez e flexibilidade da simbolização, o nível de síntese 

alcançado pela ambivalência original” (Barbieri, 2013a) que cada integrante apresenta de 

forma única e os mobiliza diariamente dentro em suas relações familiares observadas no 

momento da avaliação.  
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É imperativo ressaltar que a análise dos estudos de caso sugere que, nas famílias 

avaliadas, não era a presença física do pai, por si só, um fator preditivo do bom 

desenvolvimento emocional dos filhos, mas, sim, a sustentação realizada por eles de um 

espaço de interação altamente responsivo e adaptado às necessidades das crianças. Além de 

oferecerem eficiente amparo e motivação às mães para cumprirem suas funções de holding e 

outros cuidados práticos aos filhos, oferecendo um colo estendido às díades mãe-filho 

(Winnicott, 1965/1982), eles mesmos também desempenhavam de forma ativa o holding, o 

handling e a apresentação de objetos para eles, agindo, quando necessário, como mães-

substitutas suficientemente boas, sustentando o processo de ilusão das crianças e, em 

decorrência disso, o desenvolvimento de suas capacidades de simbolização através do brincar 

criativo. 

É importante salientar que Winnicott (1971/1975) amplia a compreensão do brincar, 

afirmando que ele está além da diversão, na medida em que postula que "a característica do 

brincar é o prazer", contanto que esse prazer seja vivenciado e essa atividade for significada 

através do uso de símbolos. A representatividade da atividade e da brincadeira é o que 

possibilita à criança explorar de forma segura as barreiras da realidade, vivendo e transitando 

entre o subjetivamente concebido e o objetivamente percebido. O brincar criativo acontece 

primordialmente no espaço potencial, na zona intermediária construída na relação mãe-bebê, 

para depois ser transposto para outras situações compartilhadas.  

Pode-se afirmar que, nos casos estudados, essa transposição já estava em curso no 

momento da privação e que os pais ausentes (nos Casos 1, 2 e 3) ocupavam o lugar de 

principais sustentadores desse processo de transicionalidade em formação, uma vez que essas 

três mães afirmam que, desde os primeiros momentos da maternidade, tinham muitas dúvidas 

e dificuldades nos cuidados práticos destinados aos filhos, além de apresentarem limitações 

para expressarem-se de forma afetiva com eles (em decorrência dos modelos mais rígidos ou 

ambivalentes de relacionamentos que receberam de seus pais). Ademais, nota-se que o 

processo de constituição da capacidade do concernimento – recurso essencial para a 

instauração do círculo benigno e integração das pulsões agressivas – também transcorria de 

forma estável no ambiente familiar, mediante o trabalho conjunto do casal parental, porém 

sofreu perturbações quando as crianças passaram a ser cuidadas apenas pela mãe. 

Dessa forma, a análise dos dados caminha no sentido do que afirmam Jensen et al. 

(1989), ao sugerir que, na ausência do pai, a influência de fatores ambientais, a maneira como 
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a mãe reage à ausência do parceiro e também o modo como faz uso de seus recursos 

emocionais são de grande importância para o transcorrer do desenvolvimento saudável ou 

patológico da criança. 

Quanto a esses aspectos parentais do ambiente imediato disponível, atualmente, a 

essas crianças, observa-se que Gislaine, mãe de André (Caso 1) e Olga, mãe de Fábio (Caso 

2), apresentam altos níveis de exigências e pretensões de crescimento pessoal em relação aos 

filhos, mas demonstram reduzida capacidade de efetuarem regressões adaptativas às suas 

demandas emocionais. Marta, mãe de Vitor (Caso 3), por sua vez, mostra deficiência em 

ambas as características, especialmente em relação à primeira, visto a diminuta prática de 

imposição efetiva de limites e regras à criança. Tamires, mãe de Joaquim (Caso 4), de início, 

efetuava de forma satisfatória suas funções maternas de cuidado, mas agora, embaraçada em 

sentimentos de vergonha, culpa e mágoa com o (talvez ex) parceiro, abdica (ou se sabota) de 

continuar realizando, de forma estável, as funções regressivas e de supervisão consistente.  

Essas dificuldades, segundo o relato das mães, eram percebidas e amenizadas pelo 

amparo paterno, favorecendo a identificação delas com os filhos e suas necessidades, o que 

sugere que, indiretamente, os pais também suscitavam nas mães a devoção e o cuidado que 

afirmaram não terem recebido da forma desejada na sua infância, ou seja, exerciam sua 

função de colo estendido à díade mãe-filho (Outeiral, 1997; Winnicott, 1956/1993). Dessa 

forma, nos quatro casos avaliados, nos momentos iniciais da vida de seus descendentes, esses 

pais foram suficientemente eficazes em proteger a mãe e o filho “de tudo o que possa 

interferir no vínculo entre ambos, que é a essência e a própria natureza do cuidado materno” 

(Winnicott, 1949/1982, p.18), auxiliando na sustentação do papel materno de oferecer 

cuidados integrais a eles. Essa presença real e positiva na vida familiar pode ser considerada 

importante nos casos avaliados, pois a identificação das mães com os filhos deriva-se “da sua 

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

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

Em outras palavras, os pais, nos quatro casos avaliados, auxiliaram positivamente suas 

companheiras a efetuarem a regressão característica da preocupação materna primária. 

Nesse momento, através dessa sinergia entre o pai e a mãe, os cuidados recebidos 

pelos filhos de forma mais ampla e harmônica garantiam-lhes a sensação de continuidade de 

existência, essencial à constituição de uma identidade integrada. Contudo, a quebra repentina 

e imprevisível desse positivo padrão ambiental com a morte, abandono e prisão repentinos 
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desses pais ocasionaram empecilhos à continuidade de ser dessas crianças, forçando-as então 

a, ao invés de ser, passar a reagir frente às sucessivas interrupções da linha do ser. Sobre o 

desenvolvimento do Self, diz Winnicott (1952b/1978): "A perturbação que força o bebê a 

reagir, retira-o de um estado de 'ser'. Este estado de 'ser' só pode ser obtido sob certas 

condições. Enquanto está reagindo, um bebê não está 'sendo'” (p. 267).   

Assim, nota-se nos casos avaliados a inibição da espontaneidade e do impulso criativo 

frente a um engendramento de um sistema defensivo para prevenir a ocorrência de outro 

trauma. Nesse sentido interpretativo, preservadas as devidas particularidades de cada caso, as 

crianças aparentam apresentar, no atual momento de suas vidas, configurações mentais 

específicas para defender seu psiquismo contra novas invasões ambientais dos aspectos duros 

da realidade externa. André (Caso 1) dá indícios de um funcionamento mais próximo do que 

compreendemos como falso Self, conforme retorna seus comportamentos agressivos para si e 

começa a fazer uso da mentira para adequar-se artificialmente às regras impostas; Fábio 

(Caso 2) utiliza o recurso da mentalização (split off intellect) para “vigiar e controlar” o 

ambiente inconstante, na medida em que é abandonado e fica aos cuidados de uma mãe 

fragilizada ao ponto de desenvolver uma doença incapacitante; Vitor (Caso 3) demonstra o 

predomínio de mecanismos psíquicos rígidos de natureza psicótica, especialmente 

relacionados a processos primários de intolerância à frustração e descarga imediata das 

tensões; e Joaquim (Caso 4), imerso num ambiente familiar de desconfiança, que promove 

cisão quanto à qualidade da imago masculina paterna, engendra, assim como os demais, um 

funcionamento antissocial, contudo de forma mais arcaica, com traços paranóides de 

aniquilação e persecutoriedade. 

Os resultados dessa pesquisa indicam que, para além da idade em que ocorreu o 

processo brusco de privação da figura do pai, o fator de maior impacto sobre a sintomatologia 

dessas crianças não foi, em si, o momento evolutivo em que a ruptura ocorreu (pois todas as 

crianças igualmente já se encontravam vivenciando a elaboração da capacidade de 

concernimento) mas, sim, o nível de preservação da boa imago interna paterna que as 

crianças e suas mães apresentam no atual momento de suas vidas e a possibilidade ou não de 

reparação dessa perda por outras figuras. Cabe ressaltar que a compreensão winnicottiana do 

termo “imago”, baseada nos pressupostos junguianos, refere-se à imagem de um objeto 

enriquecida de elaboração imaginativa e dotada de uma força não proveniente da libido, mas, 

sim, da memória de situações interpessoais, guardadas como uma história pessoal (Winnicott, 

1969b/1994). Dito de outra forma, imago é aquilo que permanece, como memória viva, 
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embora nem sempre consciente, dos modos de presença e da relação viva e significativa com 

determinadas pessoas, ao longo da constituição da história pessoal do indivíduo. Nesse 

sentido, afirma Winnicott (1968/1999) que a criança “pode manter viva a ideia de um pai, 

uma mãe ou uma babá por muitos minutos, mas se a mãe fica fora durante duas horas, então a 

imagem da mãe que o bebê tem dentro de si esmaece e começa a morrer. Quando a mãe 

volta, ela é outra pessoa. É difícil manter viva a imagem dentro de si” (p.142). O 

esmaecimento das imagos dos cuidadores, portanto, devido à sua importância constitutiva 

para a implantação das funções psíquicas de ser e criar, pode vir acompanhado de diversas 

reações enérgicas desajustadas, entre elas a agressividade infantil. 

Os indícios mais intensos da obstrução da espontaneidade, da autenticidade e da 

integração do Self central das crianças foram observados nos casos de privação devido à 

prisão, em que foram identificados maiores níveis de “apagamento” ou de “maculação” da 

imago paterna, tanto pela criança, quanto por suas mães. Nesse sentido, a partir da análise das 

produções das técnicas projetivas, pode se observar que Vitor (Caso 3) apresenta intensos 

sinais de degradação da imagem interna do pai, uma vez que ela aparece imbricada de 

sentimentos confusos e ambivalentes de proteção e destruição e também de maior 

distanciamento. Pode-se inferir que essa atual conjectura esteja relacionada com as chocantes 

visitas em que presenciava a deterioração física e emocional do amado pai no ambiente 

carcerário, bem como a postura atual da mãe de não permitir mais o contato dos filhos com o 

genitor em sua segunda prisão, devido à sua vergonha e mágoa oriunda dos conflitos 

acontecidos entre o casal no período em que Luis havia retornado ao lar e se envolvido 

sexualmente com outras mulheres, comprometendo o vínculo afetivo entre ambos. Joaquim 

(Caso 4), por sua vez, também apresenta acentuada deterioração da imago paterna, devido 

principalmente à impossibilidade da criança (e também de sua mãe) de viver um luto 

saudável pela privação (mal compreendida) do pai, aliada às vivências dessa díade de uma 

atitude familiar de desconfiança que promove cisão e aviltação das qualidades da imago 

masculina. Com isso, o pai é transformado, repentinamente, de protetor a um monstro que 

deve ser combatido.   

Os resultados desta pesquisa ressaltam que, da mesma forma em que o pai, nos 

momentos iniciais da vida do filho, ainda “não existe” em seu psiquismo e é “excluído” da 

relação dual estabelecida entre a mãe e o bebê, passando apenas a existir conforme é mediado 

pela figura materna (Winnicott, 1944-1945/1982), os efeitos de sua privação também são 

compreendidos e assimilados pela criança, de acordo com a forma com que a mãe lida 
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emocionalmente com as consequências de sua ausência na dinâmica familiar. Podemos 

observar, através desses dois casos, que o maior comprometimento da integração do Self e a 

maior intensidade na manifestação de comportamentos antissociais apresentam relação com o 

fato da privação dos pais ser consequência direta da prisão dos mesmos – e não de outras 

causas. As vivências emocionalmente degradantes dos pais dentro do ambiente carcerário, 

assim como a própria percepção das mães que seus companheiros foram apartados da 

sociedade por também serem, secretamente, cometedores de atos socialmente repreensíveis, 

em certo nível, serviram de propulsor para que elas depreciassem as imagens internas de seus 

companheiros e, espontaneamente, transmitissem psiquicamente esse produto deteriorado 

para seus filhos. 

É evidente que nem toda privação de figuras de cuidado implica em adversidades 

desenvolvimentais nos membros familiares que permanecem no lar ou no desgaste das boas 

memórias afetivas relacionadas aos vínculos prévios à separação. Contudo, se frente ao 

afastamento abrupto e/ou reprovável do companheiro, a mãe fica, em sua relação posterior 

com o filho, demasiado fragilizada, insegura, austera, permissiva ou deprecia de forma 

contundente as qualidades da figura paterna, a elaboração da perda do genitor por parte das 

crianças pode tornar-se dificultada, visto que elas podem não encontrar outras figuras 

emocionalmente maduras que as auxiliem a assimilar sua nova configuração do ambiente 

total imediato em que estão inseridas.  

A sensação de perda das crianças é amplificada não apenas pelas dificuldades de 

identificação das mães com seus filhos, mas também pelo afastamento dos membros da 

família paterna extensa após a ruptura dos vínculos com o pai no núcleo familiar. Esses outros 

entes também auxiliavam a fornecer cuidados afetivos, materiais e práticos, além de 

ajudarem, através de seus discursos familiares, a manter viva a lembrança positiva da figura 

paterna. Assim, diminui mais ainda em quantidade o número de pessoas que poderiam 

assumir as funções desempenhadas pelos pais ausentes, uma vez que as mães não conseguem 

satisfatoriamente assumir tal lugar e compensar essa falta. Nesse ponto, Winnicott 

(1949/1971) salienta a necessidade de a família estar inserida em uma rede de suporte 

(adequada e disponível para ser usada), que promova moradia, cuidados de saúde, atividades 

benéficas e também um firme sentimento pertencimento ao ambiente social e familiar onde se 

insere. Esses prejuízos no suporte familiar paterno amplo, constatados nos quatro casos, 

também podem estar relacionados com dificuldades no estabelecimento de confiança em 

pessoas reais que ofereçam cuidados positivos à essas crianças, incitando nestas a sensação de 
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desamparo e influenciando na manutenção dos sintomas (reativos) dessas crianças (entre eles 

os antissociais). 

Considerando as ideias de Winnicott (1958/1994) quanto à tendência antissocial, os 

comportamentos opositores de Vitor, Fábio, André e Joaquim podem remeter a uma tentativa 

de fazer com que o ambiente novamente lhes ofereça condições suficientemente boas de 

rearranjar seu mundo interno e seguir com seu desenvolvimento de forma harmônica. Ao 

engajarem-se em situações conflituosas e forçarem suas mães e educadoras a imporem 

limites, essas crianças buscam o holding, a segurança e a aceitação necessárias para 

tranquilizarem-se e voltar a agir de forma positivamente construtiva. Como essas crianças 

antissociais, no momento evolutivo de seu desenvolvimento em que ocorreram as privações, 

ainda não haviam conseguido plenamente internalizar um controle (no sentido de um acordo 

entre a mobilidade agressiva instintual e o princípio de realidade) pleno sobre sua unidade 

psicossomática, atualmente elas exigem do ambiente a firmeza necessária para dar suporte a 

tal adaptação, ou seja, evidenciam a busca por um ambiente indestrutível (Winnicott, 

1967/1996).   

Contudo, a resposta ambiental atual continua sendo insatisfatória, visto que mostra-se 

carregada de dúvidas, de punições e de abdicações, por parte das mães, da função de cuidar 

dos filhos e sua deleçação para outras pessoas (familiares ou profissionais de ensino). Cabe 

ressaltar que as condutas dos cuidadores, positivas ou negativas, efetuadas no ambiente 

familiar irão repercutir, de uma forma ou de outra, no desenvolvimento emocional dos filhos. 

Nesse sentido, é importante salientar que todos os membros adultos da família são seres 

humanos comuns e, em decorrência disso, mesmo que possam apresentar cuidados 

suficientemente bons ao filho, vão eventualmente falhar (e voltar a falhar) em alguns pontos. 

Dias (2002) ressalta que Winnicott enfatizava a necessidade de se evitar uma idealização dos 

pais, pois esses não são “anjos altruístas” perfeitos, pois falham com relativa frequência, e 

isso é esperado dentro de qualquer forma de relacionamento humano. 

Os pais das crianças avaliadas, quando ainda estavam em casa, embora prestassem 

cuidados adaptativos positivos aos filhos, também falharam em determinados pontos cruciais, 

de forma que também contribuíram para abrir margem ao desenvolvimento da tendência 

antissocial manifestada. Com exceção de William (que, claramente, não desejou seu 

afastamento definitivo do núcleo familiar), os demais pais, de forma direta ou não, 

deliberadamente se engajaram em escolhas de vida que eventualmente poderiam causar 
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perturbações ou o rompimento das condições favoráveis ao desenvolvimento emocional de 

seus filhos. Marcelo, Luis e Carlos, do momento em diante em que optaram pela trangressão 

da lei ou pelo abandono do lar, assumiram (consciente ou inconscientemente) a possibilidade 

de que essa quebra da continuidade na provisão de um ambiente suficientemente bom 

pudesse vir a favorecer o surgimento de alguma complicação emocional nas suas respectivas 

crianças. Dessa forma, cabe lembrar que exercer a paternidade de forma suficientemente boa 

engloba, necessariamente, o cumprimento de determinadas ações positivas, mas não pode 

perder de vista a diretriz de também não apresentar situações ou elementos complicadores à 

harmonia familiar.  

Se a pessoa do pai, que previamente estabeleceu-se como homem real que exercia 

ações concretas de proteção, intervenção e sustentação das relações familiares, subitamente 

desaparece de forma definitiva ou significativamente perdurável, em condições ambientais 

que não favoreçam o luto e reorganização psicossocial adequados, isso provavelmente 

engendrará um processo familiar de desadaptação à sua presença repleto de complicações 

emocionais, onde a imago paterna para a mãe e o filho passará por transformações, ataques ou 

até mesmo irá perecer. Winnicott, a respeito das repentinas mudanças na estrutura ambiental 

familiar, exemplifica: 

Se o pai morre, isso é importante, [...] há muita coisa também a ser levada em 

conta, que tem a ver com a imago do pai na realidade interna da mãe e com o destino 

dessa imago aí. Encontramos hoje todas essas questões aparecendo para revivescência 

e correção no relacionamento transferencial, questões que não são tanto de interpretar, 

mas de experienciar (1969b/1994, p.188). 

Nesse sentido, nota-se, nos relacionamentos transferenciais ocorridos ao longo das 

avaliações dos casos 1, 4 e (um pouco menos) no 3 um certo movimento de as mães e das 

crianças de buscarem abarcar o pesquisador em suas dinâmicas familiares, de forma a utilizá-

lo como recurso facilitador das problemáticas relativas aos comportamentos antissociais 

manifestos, especialmente aquelas relacionadas à busca por um ambiente indestrutível que 

oferecesse contornos e continência à agressividade e à liberdade instintiva dos meninos. 

Nesse ponto, podemos sugerir que as privações paternas ocorridas, preservadas as 

características de cada caso, ocorreram em um momento evolutivo em que a conquista da 

identidade unitária e a integração dos aspectos agressivos e amorosos da instintualidade das 

crianças já estavam razoavelmente consolidadas, possibilitando as primeiras vivências 
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triangulares características do complexo de Édipo. No congelamento da possibilidade dessas 

vivências plenas com os pais reais, agora, transferencialmente, a família dá indícios do ponto 

pelo qual a retomada do desenvolvimento das crianças, após devida regressão, pode se 

iniciar.  

Vale lembrar que Winnicott, comentando as vantagens de se vivenciar a triangulação 

edípica de forma plena, afirma que o vínculo sólido entre dois adultos cuidadores é percebido 

como “uma rocha a que ela [a criança] pode se agarrar e contra a qual pode desferir seus 

golpes” (Winnicott, 1944-1945/1982, p.129), incitando a canalização saudável dos impulsos 

agressivos e sua posterior elaboração. Dessa forma, podemos sugerir que as fantasias 

expressas em diversas produções do CAT-A quanto ao questionamento de até onde essas 

crianças podem manifestar sua agressividade estejam, em partes, relacionadas com suas 

primeiras vivências edípicas interrompidas e, também, com a manutenção dos 

comportamentos antissociais atuais, uma vez que tais interrupções dificultam as vivências 

necessárias para que elas elaborem quais os limites reais e adequados que podem alcançar na 

realidade compartilhada em sua agressividade manifesta. 

Conforme lembra Winnicott (1958/1994), a agressividade é uma das tendências 

humanas comumente dissimulada, desviada e atribuída a agentes externos, o que dificulta a 

sua compreensão e o desenvolvimento de atividades criativas e de trabalho, que possam 

transformá-la em algo produtivo, desde que ela não seja negada, mas, sim, assumida como 

inerente às vivências humanas e como uma responsabilidade pessoal dos indivíduos. Assim, 

“toda agressão que não é negada, e pela qual pode ser aceita a responsabilidade pessoal, é 

aproveitável para dar força ao trabalho de reparação e restituição” (Winnicott, 1958/1994, 

p.96).  

Nessa acepção, para auxiliar as famílias a lidar com os comportamentos antissociais 

das crianças, destaca-se a necessidade de intervenções terapêuticas que colaborem no melhor 

discernimento da forma lidar com as emergentes dificuldades e necessidades não atendidas 

dos filhos (Bueno et al., 2010). Quanto a essa proposição, o desejo expresso pelas mães de 

atendimento psicoterapêutico para os filhos, bem como a boa vinculação pró-social 

apresentada no SDQ e também demonstrada transferencialmente durante as sessões, 

aparecem como indicadores de um bom prognóstico clínico destas crianças. 

O atendimento dos casos de tendência antissocial se dá em termos do oferecimento de 

um manejo adequado da esperança sobre aquilo que ainda permanece no psiquismo das 
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crianças a respeito das situações gratificantes que outrora vivenciaram e assimilaram em suas 

conquistas desenvolvimentais. O terapeuta, às vezes, terá de efetuar uma regressão muito 

profunda para fazer uso de suas capacidades de oferecer cuidado e estar lá de forma plena e 

real, para que o indivíduo possa resgatar, gradativamente, a confiança perdida no ambiente. A 

tolerância, a firmeza, a elaboração criativa e a compreensão serão fundamentais para gerir os 

ataques agressivos que, eventualmente, serão direcionados transferencialmente para sua 

figura de cuidador. Winnicott (1958/1994) ressalta a importância de que as intervenções 

sejam realizadas antes que os atos antissociais tenham alcançado a capacidade de produzir 

um ganho secundário.  

Quando os ganhos secundários já estão estabelecidos, eles passam a ser aceitáveis 

para o Self, e o resgate da capacidade do concernimento e da integração das pulsões 

agressivas tornam-se mais difíceis. Nos dois casos de privação da figura do pai devido à 

prisão, a tendência antissocial manifesta, além de um “ato de esperança”, também passou a 

gerar ganhos secundários nessas crianças, visto que ao sentirem-se desprotegidos e não 

atendidos em suas necessidades básicas, Vitor e Joaquim apresentam um processo precoce de 

exploração do mundo externo, por meio do qual estabeleceram envolvimento com grupos que 

reforçam a prática dos comportamentos transgressivos como forma de vinculação entre pares.  

Esse incremento do nível de agressividade bruta não assimilada aliado às dificuldades 

apresentadas por essas crianças nos processos de integração e personalização conduzem elas a 

funcionamentos mentais mais arcaicos de caráter psicótico, com traços esquizoides e 

paranóicos. Quanto ao manejo clínico dos estados psicóticos, o trabalho a ser realizado com o 

indivíduo deve ir além do processo clássico de interpretação (Winnicott, 1963/1983), na 

medida em que torna-se imprescindível, em momentos oportunos, que o analista aja de forma, 

às vezes, fusional no intuito de identificar e suprir determinadas falhas do ambiente que 

comprometeram o desenvolvimento psíquico. Dessa forma, vão se fortalecendo, os próprios 

recursos do Self para que o uso de defesas primitivas seja menor requisitado (Santos, 1999). 

Assim, dentro de condições ambientais favoráveis, conforme as repetições 

sintomáticas relativas às experiências de privação vão sendo elaboradas, a criança poderá 

voltar a criar e encontrar objetos para amar e cuidar, abrindo espaço para que a alteridade e a 

capacidade de se preocupar se consolidem, ao invés de “continuar a busca por meio de 

exigências sobre objetos substitutos que perderam seu valor simbólico” Winnicott 

(1956/2000, p. 411). 
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Embora tenha sido demonstrado certo nível de resistência por parte das mães, seria 

adequado que todos os membros familiares participassem de um processo terapêutico, que os 

auxiliassem a encontrar seus próprios recursos internos para a resolução de suas dificuldades 

emocionais, por meio da criação de um espaço seguro para o brincar, onde a transicionalidade 

seja retomada, a confiança no ambiente indestrutível restituída e as potencialidades de todos 

seus integrantes atualizadas. Nesse sentido, diz Winnicott (1971/1975): “O espaço potencial 

entre bebê e a mãe, entre a criança e a família, entre o indivíduo e a sociedade ou o mundo, 

depende da experiência que conduz à confiança. Pode ser visto como sagrado para o 

indivíduo, porque é aí que este experimenta o viver criativo.” (p.142).  

Dessa forma, o amadurecimento pessoal do indivíduo e sua saúde emocional, desde o 

início, não dependem da um estado de perfeição ambiental (em que não existam privações) 

para ocorrer, mas sim do estabelecimento da confiança em pessoas reais que ofereçam 

cuidados úteis às suas variadas necessidades e dificuldades em diferentes momentos, de 

maneira que se sustente um contínuo processo de construção de suas realidades interna, 

externa e transicional. Assim, entende-se que, através das novas compreensões familiares e 

da maior regularidade de experiências gratificantes no ambiente familiar, os comportamentos 

antissociais dessas crianças deem lugar a um viver pleno, saudável e criativo. 
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das avaliações psicológicas realizadas ao longo dessa investigação, foi 

possível compreender que as manifestações datendência antissocial das quatro crianças 

participantes estão intimamente relacionadas à maneira como estão inseridas e compreendem 

suas dinâmicas familiares imediatas, assim como assimilam as transformações ocorridas 

nessas esferas. 

Os psicodinamismos de cada participante estruturam e definem a identidade do grupo 

familiar, de modo que a presença positiva dos pais masculinos fora, de fato, no passado, um 

elemento facilitador do processo de desenvolvimento emocional de seus filhos e sua privação, 

por consequências diversas - como vimos nas particularidades de cada caso – e em diferentes 

intensidades, uma variável desorganizadora para tal andamento. 

Entre as dificuldades desenvolvimentais observadas, podemos constatar perturbações 

psicossomáticas relacionadas ao prejuízo das tarefas de integração (entrelaçamento 

progressivo entre as experiências, afetos, representações, sensações) e de personalização 

(inserção e estabelecimento de limites entre a mente e o corpo), bem como o surgimento e a 

manutenção de comportamentos antissociais auto e heterodirigidos. O fator de maior impacto 

sobre as manifestações antissociais das crianças não foi, em nosso estudo, o momento 

evolutivo em que a ruptura aconteceu (pois todas, igualmente, já estavam vivenciando a 

consolidação da capacidade de concernimento) mas, sim, o nível de preservação da boa 

imagem paterna interna que as crianças e suas mães apresentam, bem como a possibilidade ou 

não de reparação dessa perda por outras figuras.  

Os indícios mais intensos do entrave da espontaneidade e da integração do Self 

aparecem relacionados ao maior nível de “apagamento” e “degradação” da imago paterna 

(associada à possibilidade de sustentação do gesto espontâneo, do viver criativo e do círculo 

benigno). Nos dois casos de maior depreciação da qualidade da imago paterna, o de Vitor e o 

de Joaquim, a causa da privação foi a reclusão penitenciária dos genitores masculinos. Essa 

conjectura sugere que, nesses casos, são condições potencialmente estimulantes do processo 

depreciativo da imago paterna nas mães e nas crianças: a) acompanhar a degradação física e 

emocional do pai dentro do ambiente carcerário (mergulhando em fantasias constantes a 

respeito da possibilidade do pai ser, de fato, aniquilado) e b) compreender a prisão como um 

certificado de que o pai sempre apresentou secretamente graves máculas morais (justificando 
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a interpretação familiar de que sua figura deve ser compreendida como vil e, por isso, 

abruptamente desidealizada, desautorizada e combatida). 

A sensação de perda das crianças parece ter sido amplificada pelas dificuldades de 

identificação das mães com seus filhos, pelo afastamento da família paterna e pela inabilidade 

de outras instituições formadoras, como a escola, de oferecer continência apropriada às 

problemáticas afetivas observadas. Nesse sentido, os comportamentos antissociais das 

crianças parecem remeter a uma tentativa de fazer com que o ambiente novamente lhes 

ofereça holding e condições para retomar os processos constitutivos e transicionais 

interrompidos com a perda do genitor. 

Quanto a isso, salienta-se que a presença física do pai não era, por si só, um fator 

preditivo do bom desenvolvimento emocional dos filhos, mas, sim, a sustentação realizada 

por eles de um espaço de interação altamente responsivo e adaptado às suas necessidades, de 

modo que o processo de transicionalidade das crianças era facilitado e a consolidação da 

capacidade de concernimento incentivada. Essa sustentação era ancorada na capacidade 

desses pais de efetuarem suficiente contato com seus registros mentais relativos ao elemento 

feminino puro, de modo a, assim, apresentarem grande sincronia para responder às 

necessidades básicas dessas crianças, demonstrando condições psíquicas para a oferta do 

holding apropriado e de disponibilização de um cuidado calcado em intensa comunicação 

verbal e não verbal. 

Ademais, os pais assumiam uma postura de autoridade firme e assertiva, sem perder 

de vista o caráter lúdico e afetivo necessário para fazerem-se compreender. Também 

estimulavam o desenvolvimento intelectual, apoiavam as individualidades dos filhos e 

exibiam reciprocidade nas suas tentativas de comunicação, apresentando-se, dessa forma, 

como um esboço (blue-print) real e consistente para a constituição da totalidade pessoal 

dessas crianças. 

É imperativo ressaltar que o objetivo desta pesquisa não é propor generalizações das 

conclusões aqui apresentadas para outros casos de privações da figura do pai e/ou de 

tendência antissocial. Entende-se que os debates que realizamos visam possibilitar novos 

olhares sobre o tema, assim como contribuir para o diálogo construtivo a respeito da 

implicação do oferecimento, ao longo do desenvolvimento infantil, de confiança e 

estabilidade no ambiente familiar. É necessário considerar que os casos avaliados apresentam 
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particularidades que certamente vão destoar de outras narrativas de vida, mesmo que 

compartilhem semelhanças em alguns pontos. 

Essa pesquisa contou com famílias nas quais os pais, hoje ausentes, durante a primeira 

infância de seus filhos antes da ruptura ocorrer, optaram e se engajaram em uma paternidade 

real, positiva e confiável. Em outros termos, foram dedicados em oferecer uma presença 

suficientemente boa (que nem sempre é estabelecida por todos os homens que se tornam pais). 

Contou, também, com participantes com uma pregressa configuração familiar nuclear 

heterossexual, cisgênera e de classe média. Dessa forma, as discussões apresentadas nesta 

dissertação dizem respeito a um recorte de trabalho realizado com indivíduos particulares, 

constituídos dentro de configurações identitárias e ambientais específicas e, em decorrência 

disso, levam em consideração aspectos transferenciais e contratransferenciais possibilitados 

nesses termos.  

Tendo em vista essas apreciações, as reflexões deste estudo revelam a importância da 

realização de novas pesquisas relacionadas à tendência antissocial em contextos familiares e 

socioeconômicos diversos (inclusive com a utilização de outros delineamentos 

metodológicos), de forma a aprofundar o conhecimento sobre essa temática, a fim de se 

implementarem melhores estratégias de intervenção. As avaliações psicológicas realizadas 

sublinham a necessidade de um olhar globalístico a respeito das queixas apresentadas sobre o 

comportamento antissocial infantil, de forma a considerar a importância da família e do 

suporte social no processo de surgimento, de manutenção e também de tratamento desse 

quadro. Nesse contexto, um tratamento isolado, como a psicoterapia dirigida apenas à criança, 

seria forçosamente incompleto e com poucas chances de ser bem sucedido. Desse modo, 

destaca-se a necessidade de novas pesquisas que investiguem e proponham melhores 

estratégias de intervenção para as famílias que apresentam uma criança com tendência 

antissocial, de forma a beneficiar a todos que necessitam de ajuda e não apenas o paciente que 

chega ao consultório e a outros serviços de atendimento psicológico. 
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8 – APÊNDICES 

APÊNDICE A 

Roteiro de entrevista de anamnese com a mãe da criança* 

*Adaptado do “Roteiro de entrevista inicial com pais da Triagem Infantil” do Setor de 

Triagem e Atendimento infantil e familiar do Centro de Pesquisa e Psicologia Aplicada – 

FFCLRP-USP. 

 

I . Identificação da criança 

 

Nome: 

Idade: 

Data de nascimento: 

Peso e altura: 

Naturalidade: 

Sexo: 

Cor: 

Religião: 

Endereço: 

CEP:  

Telefone: 

 

Pai  

Nome: 

Idade: 

Est. Civil: 

Escolaridade: 

Profissão: 

Procedência: 

 

Mãe 

Nome: 

Idade: 

Est. Civil: 

Escolaridade: 

Profissão: 

Procedência: 
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II. Dados pessoais familiares (Listar todos os moradores atuais da casa.) 

Nome Idade Escolaridade Profissão  Est. Civil Parentesco 

      

      

      

      

      

      

      

 

III. Descrição da Criança: 

- Existe alguma coisa que preocupa você em relação a seu filho? Se sim:  

1. Desde quando você (ou outros responsáveis) notam a dificuldade? 

2. Desenvolvimento da queixa: 

3. Fatores relacionados ao início e manutenção da dificuldade (possíveis causas e fatores 

associados) 

4. Situações em que ocorre (onde, com quem) e frequência. 

5. Houve algum fator de melhora nos sintomas? 

6. Houve algum fator agravante dos sintomas? 

7. Qual a atitude da família ou do ambiente da criança em relação aos problemas? 

8. Atendimentos anteriores (médico, escola ou instituição, psicólogo) 

9.  Atendimentos atuais (médico, escola ou instituição, psicólogo) 

10. Outras queixas 

 

IV. Antecedentes pessoais 

1. Gestação e parto 

A. Qual a posição da criança na ordem de gestação e dos nascimentos? 

B. Já houve algum aborto (filhos natimortos ou falecidos)? Quando? Com que idade? 

C. Em que circunstâncias ocorreu a gravidez? 

D. Qual foi a duração da gravidez? Como foi a vivência deste período? 

E. Qual a idade da mãe na época? Quanto tempo após a união do casal? 

F. Como os pais se sentiram ao saber da gravidez? 

G. Como a mãe se sentia no período da gravidez? 

H. Como foi o desenvolvimento do parto (duração, tipo)? 

I. Qual a posição da criança no momento do nascimento? 

J. Quais as condições da criança logo após o nascimento (icterícia, hospitalização, 

sofrimento fetal) 

K. Como os pais se sentiram após o nascimento? Acarretou alguma mudança? 

L. Qual a atitude dos familiares frente ao nascimento? 
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2. Alimentação 

 

A. A criança foi amamentada no peito? Por quanto tempo? Com que frequência? 

B. Quais as condições em que a amamentação acontecia? 

C. Como a criança reagia no momento da amamentação? 

D. Como a mãe se sentia no momento da amamentação? Houve algum tipo de 

complicação? 

E. Houve algum tipo de amamentação alternativa? Até quando? 

F. Como ocorreu o desmame? 

G. Qual era o temperamento da criança nesta fase? 

H. Quando foi introduzida a papinha? Qual a reação da criança? 

I. Quando a criança começou a comer sozinha?  

J. Houve rejeição da alimentação alguma vez? Como os pais reagiram? 

K. A criança teve preferência por algum tipo de alimentação? Como é hoje? 

L. Qual a atitude dos pais frente à alimentação? Há horários? 

M. Quando surgiram os primeiros dentes? Qual a reação da criança? 

N. A criança fez uso de chupeta? Ela chupou o dedo? Houve sucção do punho ou mãos? 

O. Como é a alimentação atual da criança? Há rejeição de algum alimento? 

 

3. Sono 

 

A. Como é o sono da criança? 

B. Há horários a cumprir? 

C. Com quem a criança dorme? 

D. Há sinais de ranger dentes, pesadelos, insônia? Se sim, como a criança reage? E os 

pais? 

 

4. Desenvolvimento psicomotor 

 

A. Quando a criança sustentou a cabeça? 

B. Quando se sentou? 

C. Quando engatinhou pela primeira vez? 

D. Quando ficou em pé ou apoiando? 

E. Quando começou a andar? 

F. Qual a participação dos pais nesse processo? 

G. Controle dos esfíncteres (visical, anal, encoprese, enurese): 

i: anal diurno? Quando? 

ii: anal noturno? Quando? 

iii: vesical diurno? Quando? 

iv: vesical noturno? Quando? 

H. Como foi o processo de aquisição do controle? Quem ensinou? 

I. Em algum momento houve perda do controle? Como era a reação dos pais? 

J. Quais as atividades de vida diária que realiza sozinho? (toma banho, encova os dentes, 

dá laços, penteia-se, pega objetos pequenos, veste-se, abotoa roupas) 
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K. Há algum tipo de medo ou fobia (motivo, início) 

L. Qual a atitude dos pais frente a isso? 

M. Há presença de tiques (ou estereotipia: roer unhas, arrancar cabelos, morder lábios, 

balançar-se para frente e para trás, movimentos não funcionais repetitivos etc? Desde 

quando? 

 

5. Linguagem 

 

A. Quando começou a falar? 

B. Como era a fala anterior (correta, gagueira, letras trocadas)? 

C. Fala corretamente? Sabe relatar fatos em sequência temporal? 

D. Compreende bem a linguagem falada? 

E. Compreende e atende ordens simples e de rotina? 

F. Houve dificuldade no reconhecimento de nomes familiares? Ou na identificação de 

objetos comuns? 

G. Há outras dificuldades na compreensão da fala da criança? 

H. A criança faz imitações verbais ou motoras? 

I. Os pais tinham hábito de conversar com a criança? Se sim, como (linguagem infantil)? 

 

6. Vida sexual 

 

A. A criança mostra curiosidade sexual? Faz perguntas sobre o nascimento ou sobre 

órgãos genitais? 

B. Como os pais se sentem frente a essa curiosidade? 

C. A criança costuma masturbar-se? Desde quando? É uma masturbação compulsiva? 

D. Qual a atitude da família frente a isso? 

E. Há alguém que assume a função de orientar? 

F. A criança tem brincadeiras sexuais com outras? Qual é a reação dos pais? 

G. Há alguma dificuldade em relação à sexualidade? 

 

7. Desenvolvimento Emocional 
 

A. Quanto tempo a criança dispõe para brincar? 

B. Quais as brincadeiras que a criança prefere? Gosta de esportes? Como se sai? 

C. Como realiza as seguintes atividades: pintura, desenho, recorte, colagem, encaixes, 

quebra-cabeça? 

D. Sabe andar de bicicleta (tico-tico, ou similar, conforme a idade)? Gosta de atividade? 

Com que idade e como aprendeu? 

E. A criança cuida dos brinquedos? Como é o contato com os mesmos (costuma quebrá-

los, cuida)? 

F. Os interesses da criança são compatíveis com a sua idade? São mais masculinos, 

femininos ou neutros? 

G. Como a criança reage frente às brincadeiras? (agressividade, sensibilidade, choro, riso) 

H. A criança já perdeu habilidades sociais conquistadas? 
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8. Relacionamento/comportamento social 

 

A. A criança prefere brincar sozinha ou acompanhada? 

B. A criança divide seus brinquedos? 

C. Faz amizades com facilidade? De que forma escolhe amigos? Como é o 

relacionamento com eles? 

D. A criança é ou já foi apegada a algum objeto especial? 

E. A criança tem mesada? De que valor? Como a usa? 

F. Ela apresenta medo de alguma coisa? Como os pais reagem frente a isso? 

G. A criança participa ou já participou de grupos que se envolveram em atividades não 

aceitas pelas normas sociais? 

H. A criança faz ou já fez uso de drogas? 

I. Há dependência de algum tipo de droga ou medicamento? 

J. A criança já apresentou comportamentos como roer unhas, bater a cabeça ou balançar-

se continuamente? 

 

9. Condições de saúde física e mental 

 

A. Como é a saúde da criança? Que doenças ela já teve? 

B. Ficou roxo, durou ou mole alguma vez? 

C. Já passou por alguma cirurgia ou tipo de hospitalização? Com que idade? 

D. Houve algum tipo de reação a vacinas? 

E. Como a criança está se sentindo em relação a sua saúde física no último mês? Por 

quê? 

F. Ela sofre de alguma dessas doenças: hipertensão arterial, diabetes melito, problema 

cardíaco, problema ortopédico (qual?), problema com relação ao sono (qual?), 

tireoideopatia, outras. 

G. Ela está sob tratamento de alguma doença? Qual? 

H. Há algum tipo de diagnóstico psiquiátrico? Já usou medicamentos? 

I. Considerando este último mês, como a criança está se sentindo em relação a sua saúde 

mental? Por quê? 

J. Houve algum caso de doença na família (uso de álcool, drogas, doenças mentais)? 

 

10. Escolaridade 

 

A. Frequenta a escola? Qual? 

B. Quais as escolas já frequentadas? 

C. Com que idade começou a frequentar a escola? 

D. Como ela reagiu e como foi sua adaptação? 

E. Como é o rendimento escolar? 

F. Qual a atitude dos pais em relação ao rendimento? 

G. A criança é disciplinada? Gosta de estudar? 

H. Como é o momento de tarefa de casa? Há algum tipo de ajuda? 

I. Como é o relacionamento da criança com colegas e professores? 

J. Quais as dificuldades observadas? 
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K. Houve falhas pedagógicas? (mudança de professor ou escolar, programação 

inadequada, etc). 

L. A criança exerce algum tipo de atividade fora da escola? 

M. A criança trabalha? Em quê? Desde quando? Qual o motivo? 

 

11. Dinâmica familiar – relacionamentos 

 

A. Como a mãe se descreve em termos de saúde? 

B. Como a mãe se descreve em termos de personalidade? 

C. Como é o relacionamento atual entre os pais da criança? 

D. Como é o relacionamento da mãe com a criança? 

E. Como a criança se relaciona com os irmãos? E com outros moradores? 

F. Quem exerce autoridade em casa? 

G. Há algum tipo de animal de estimação em casa? 

H. A criança auxilia em alguma tarefa doméstica? 

I. Para a mãe, o que é mais importante na educação dos filhos? Que métodos usa para 

educá-lo? 

J. Quais as expectativas que a mãe tem em relação à criança? 

K. Se a mãe está ausente, quem cuida da criança? 

L. A família já morou em outros lugares ou não? 

M. A família freqüenta clubes, parques ou igrejas? Qual a reação da criança nessas 

ocasiões? 

N. Em geral, como é o dia de aniversário da criança? 

O. Descreva um dia de vida da criança.  

 

12. Histórico do casal  
 

A. Conte um pouco sobre o relacionamento do casal 

B. Histórico da separação 

C. Há contato com o pai da criança hoje em dia?Se sim, como ele acontece? 

D. Como é o relacionamento hoje da criança com o pai? 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR 

 

Caro(a) Sr.(a) Diretor(a) 

 

_______________________________ 

 

A presente pesquisa intitulada “Separações familiares e problemas de comportamento 

em crianças” está sendo realizada pelo psicólogo Gabriel Aparecido Gonçalves dos Santos, 

aluno do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FFCLRP-USP), sob orientação da 

Profª Drª Valéria Barbieri. 

Os problemas de comportamentos de crianças, como, por exemplo, a desobediência e 

temperamento exaltado, normalmente iniciam-se antes dos 8 anos de idade, sendo que quanto 

mais precocemente forem identificados, maiores são as chances de ajudar a criança a retomar 

o seu bem-estar. Estudos científicos demonstram que a família tem um papel fundamental na 

promoção e manutenção desses comportamentos, bem como em sua superação e na 

recuperação da criança. Diante disso, o objetivo deste estudo é conhecer como a ausência da 

figura do pai se relaciona com problemas de comportamento em crianças.  

Para tanto, solicitamos a sua colaboração nesta pesquisa, que deverá consistir em 

permitir a presença do pesquisador responsável no ambiente interno da presente escola, 

especialmente nas reuniões de pais, onde o pesquisador irá explicar a sua pesquisa para as 

mães e entregar um envelope contendo um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

parecido com este, para explicar os objetivos da pesquisa e solicitar a colaboração das 

famílias que estejam interessadas e que se enquadrem no tema proposto para tal estudo. Em 

uma data a ser determinada com o Sr.(a), estarei presente em sua escola durante algumas 

reuniões de pais, futuramente determinados junto a(o) Sr.(a), para recolher os envelopes 

devolvidos pelas mães interessadas em participar da pesquisa. 

Não há previsão de riscos físicos ou psicológicos para o Sr(a).e sua escola, bem como 

para as crianças e as mães envolvidos na participação nessa pesquisa. O pesquisador oferecerá 

todo o apoio especializado que for necessário para as famílias participantes. Em termos de 

benefícios oferecidos por este estudo, esse poderá oferecer subsídios para a realização de 

diagnósticos mais precisos de crianças com comportamentos agressivos e suas famílias, bem 

como para o desenvolvimento de formas de atendimento mais eficazes para este tipo de 

queixas. 

Vale ressaltar que: 

o A recusa em permitir o trabalho do pesquisador nesta presente instituição, ou a 

desistência a qualquer tempo, não acarretará qualquer prejuízo ou ônus a você 

ou à escola sob sua direção. 
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o Seus dados de identificação, bem como os da escola estarão preservados por 

sigilo ético. 

o Caso o Sr/Srª deseje, poderá receber uma entrevista devolutiva referente ao 

manejo adequado de crianças que apresentam comportamentos opositores, sem 

considerações particulares a nenhuma criança participante da pesquisa. 

o As informações obtidas neste estudo serão utilizadas para publicação em 

periódicos científicos e revistas especializadas de circulação restrita entre 

profissionais da área de Psicologia, sempre preservando o sigilo de sua 

identificação e de sua escola, bem como das mães e crianças participantes. 

 

Em caso de dúvidas ou necessidades de quaisquer esclarecimentos, você poderá entrar 

em contato com os pesquisadores responsáveis, por meio do telefone (16) 3602-XXXX ou 

(16) 9-8136-XXXX ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto-USP, no telefone ao fim desta página. 

 

AUTORIZAÇÃO 

Eu, ___________________________, RG nº ________________, Diretor(a) 

responsável pela Escola _________________________________, permito a realização da 

pesquisa “Separações familiares e problemas de comportamento em crianças”, desenvolvida 

pelos pesquisadores Gabriel Aparecido Gonçalves dos Santos e Valéria Barbieri, dentro da 

referida instituição. Declaro ter sido suficientemente informado sobre os objetivos da 

pesquisa, bem como dos procedimentos a serem empregados nos participantes, por meio desta 

instituição, contatados,tendo recebido uma via do Termo de Autorização para Pesquisa na 

Instituição Escolar. 

 

__________________________________________ 

Diretor(a) responsável 

 

_________________________________                  _____________________________ 

Gabriel Aparecido Gonçalves dos Santos   Profª Drª Valéria Barbieri 

           Psicólogo- CRP 06/113842              Orientadora 

        Departamento de Psicologia                                       Departamento de Psicologia 

               FFCLRP-USP             FFCLRP-USP 

           (16) 98136-XXXX  

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 

- USP 

Avenida Bandeirantes, 3900 - Bloco 23 - Casa 37 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP - Brasil 

Fone: (16) 3602-4811 / Fax: (16) 3633-2660 

E-mail: coetp@ffclrp.usp.br 

 

mailto:coetp@ffclrp.usp.br
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO 

DA MÃE 

 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa intitulada “Separações familiares e 

problemas de comportamento em crianças”, conduzida por Gabriel Aparecido Gonçalves dos 

Santos, psicólogo e aluno do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FFCLRP-USP), 

sob orientação da Prof.ª Dr.ª Valeria Barbieri. Esta pesquisa pretende conhecer melhor as 

crianças que convivem apenas com a mãe, principalmente aquelas que também se queixam 

que o filho apresenta dificuldades de comportamento em seus relacionamentos pessoais 

(desobediência, temperamento exaltado etc). 

Através da escola de seu filho, foi enviado este envelope contendo este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. O objetivo do documento presente nesse envelope é dar 

maiores explicações sobre o estudo que o pesquisador Gabriel Aparecido Gonçalves dos 

Santos apresentou a você pessoalmente na reunião de pais, bem como solicitar a permissão da 

participação das crianças que se encaixam nestes dois critérios: 1) morar apenas com a mãe; e 

2)as mães apresentarem queixas de problemas de comportamento dos seus filhos do sexo 

masculino. 

Não há previsão de riscos físicos ou psicológicos para a Srª, bem como para as 

crianças selecionadas para a participação nessa pesquisa. O pesquisador oferecerá todo o 

apoio especializado que for necessário para as famílias participantes. Em termos de benefícios 

esperados parao presente estudo, esse poderá oferecer subsídios para a realização de 

diagnósticos mais precisos de crianças com problemas de comportamento e suas famílias, 

bem como para o desenvolvimento de formas de atendimento psicológico mais eficazes para 

este tipo de queixas. 

Após a participação nesta pesquisa, será realizada, pelo pesquisador, uma entrevista 

devolutiva que garantirá aos participantes (mãe e filho), minimamente, uma nova habilidade 

ou compreensão sobre aspectos de seu comportamento ou personalidade, além de que, caso 

não estejam recebendo atendimento psicológico, será realizado, pelo pesquisador, o 

encaminhamento para atendimento gratuito no serviço de psicoterapia do Centro de Pesquisa 

e Psicologia Aplicada (CPA) da FFCLRP-USP ou para atendimento psicoterápico com o 

próprio pesquisador no CPA, também de forma gratuita, devidamente supervisionado pela 

orientadora de seu projeto. 

Haverá reembolso de todas as eventuais despesas com transporte para fins da 

participação na pesquisa. 

As informações obtidas neste estudo serão utilizadas para publicação em periódicos 

científicos e revistas especializadas de circulação restrita entre profissionais da área de 

Psicologia, sempre preservando o sigilo de sua identificação e de seu filho. 

Caso você concorde em participar desta etapa de mapeamento e identificação de 

crianças participantes, assine este termo abaixo. Estarei presente nas reuniões de pais da 

escola de seu filho, para recolher os envelopes distribuídos. Os envelopes podem ser 

entregues, nesses mesmos dias, para mim ou para o(a) diretor(a) da escola, que também já 
sabe e concorda que eu realize a pesquisa na escola sob sua responsabilidade. Você também poderá 



332 
 

entrar em contato comigo por qualquer um dos telefones e e-mails que disponibilizo ao fim deste 

documento. 

Eu voltarei a entrar em contato, através de telefone ou carta, para agendarmos as próximas 

atividades com você e seu filho (que consistirão em uma entrevista e a aplicação de alguns 

instrumentos psicológicos). Você pode se recusar a participar da pesquisa, ou desistir dela a qualquer 

tempo e isso não vão causar qualquer prejuízo a você ou a seu filho. Se você permitir, os encontros 

serão gravados em áudio para facilitar o processo de registro e posterior análise dos dados coletados. 

O material em áudio será guardado durante o período da pesquisa e, ao fim desta, será excluído. 

Todas as informações obtidas na pesquisa são confidencias e mesmo que os dados sejam 

utilizados para publicações científicas a sua identidade e de seu filho serão preservadas em sigilo total. 

 

Caso necessite, eu estarei à sua disposição para qualquer dúvida, nos telefones abaixo. Segue 

também, o telefone do Comitê de Ética em Pesquisa da FFCLRP-USP, para quaisquer perguntas a 

respeito dos procedimentos éticos envolvidos nesta pesquisa. Desde já agradeço a colaboração e 

coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento que vocês necessitarem.  

 

AUTORIZAÇÃO 

Eu, ___________________________________, RG nº ____________________, concordo em 

participar da pesquisa desenvolvida pelo psicólogo Gabriel Aparecido Gonçalves dos Santos, aluno do 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia da FFCLRP-USP, e declaro estar ciente das informações 

contidas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, do qual guardo uma via.  

 

Ribeirão Preto,___de_______ de 20__. 

 

Assinatura: _________________________________________  

     (mãe) 

_________________________________                  _____________________________ 

Gabriel Aparecido Gonçalves dos Santos  Profª Drª Valéria Barbieri 

         Psicólogo- CRP 06/113842               Orientadora 

        Departamento de Psicologia                                     Departamento de Psicologia 

                 FFCLRP-USP               FFCLRP-USP 

           (16) 98136-XXXX 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto - USP 

Avenida Bandeirantes, 3900 - Bloco 23 - Casa 37 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP - Brasil 

Fone: (16) 3602-4811 / Fax: (16) 3633-2660 

E-mail: coetp@ffclrp.usp.br 
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APÊNDICE D 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

CONTINUIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA MÃE E CRIANÇA NA PESQUISA 

 

Seu filho está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “Separações 

familiares e problemas de comportamento em crianças”, conduzida por Gabriel Aparecido 

Gonçalves dos Santos, psicólogo e aluno do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(FFCLRP-USP), sob orientação da Prof.ª Dr.ª Valeria Barbieri. Esta pesquisa pretende 

conhecer melhor as crianças que convivem apenas com a mãe, principalmente aquelas que 

também se queixam que o filho apresenta dificuldades de comportamento em seus 

relacionamentos pessoais (desobediência, temperamento exaltado etc). 

O método desta pesquisa envolve a participação da mãe e do seu filho, selecionados a 

partir do Questionário de Capacidades e Dificuldades por você anteriormente respondido em 

nosso encontro anterior. Serão realizados alguns encontros com cada um dos participantes. 

Mais especificamente com relação à mãe, será realizado 1 (um) encontro, onde acontecerá 

uma entrevista sobre as características pessoais da criança e será aplicado um questionário 

sócio-econômico. Com a criança, serão realizados 2 (dois) encontros, em que serão utilizados 

instrumentos psicológicos, que consistirão principalmente em atividades como desenhar e 

inventar histórias. Após a coleta e análise dos dados haverá um novo encontro com você onde 

conversarei a respeito do que foi percebido sobre a criança. 

Não há previsão de riscos físicos ou psicológicos para a Srª, bem como para seu filho. 

O pesquisador oferecerá todo o apoio especializado que for necessário para as famílias 

participantes. Em termos de benefícios esperados para o presente estudo, esse poderá oferecer 

subsídios para a realização de diagnósticos mais precisos de crianças com comportamentos 

agressivos e suas famílias, bem como para o desenvolvimento de formas de atendimento 

psicológico mais eficazes para este tipo de queixas. 

A participação da criança e a sua são voluntárias e a sua vontade será respeitada, 

podendo ela ou você desistirem de participar da pesquisa a qualquer momento, sem que isso 

lhe cause qualquer prejuízo. Todas as informações obtidas na pesquisa são confidencias e 

mesmo que os dados sejam utilizados para publicações científicas a sua identidade e de seu 

filho serão preservadas em sigilo total. 

Ao final da avaliação de vocês, se for observada a necessidade de atendimento 

psicológico para o seu filho, este será providenciado, ficando sob minha responsabilidade o 

encaminhamento para o Centro de Pesquisa e Psicologia Aplicada da FFCLRP-USP. Se você 

tiver alguma dúvida ou queira obter maiores informações poderá entrar em contato comigo ou 

com a psicóloga e docente Valéria Barbieri nos telefones e e-mails que disponibilizo abaixo. 

Segue também, o telefone do Comitê de Ética em Pesquisa da FFCLRP-USP, para quaisquer 

perguntas a respeito dos procedimentos éticos envolvidos em pesquisas científicas. 

Caso concorde em participar, peço que assine a autorização a seguir. Desde já 

agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento que vocês 

necessitarem.  
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AUTORIZAÇÃO 

Eu,RG nº ________________, concordo em participar da pesquisa “Separações 

familiares e problemas de comportamento em crianças”, bem como também permito a 

participação de meu filho, ____________________________, RG nº _______________, para 

o mesmo estudo. Declaro estar ciente das informações contidas no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, do qual guardo uma cópia.  

Ribeirão Preto, __de ______ de 20__. 

 

Assinatura: _________________________________________ (mãe) 

 

_________________________________                  _____________________________ 

Gabriel Aparecido Gonçalves dos Santos    Profª Drª Valéria Barbieri 

           Psicólogo- CRP 06/113842               Orientadora 

          Departamento de Psicologia                                      Departamento de Psicologia 

                    FFCLRP-USP                         FFCLRP-USP 

                (16) 98136-XXXX 

 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 

- USP 

Avenida Bandeirantes, 3900 - Bloco 23 - Casa 37 - 14040-901 - Ribeirão Preto - SP - Brasil 

Fone: (16) 3602-4811 / Fax: (16) 3633-2660 

E-mail: coetp@ffclrp.usp.br 
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9 - ANEXOS 

 

ANEXO A 

 

Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ-Por). 
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ANEXO B 

Roteiro de aplicação CCEB/08 e instruções estabelecidas pela ABEP (2009) para 

aplicação. 
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ANEXO C 

Descrição de método de análise do CAT-A, conforme citado por Boekholt (2000). 

“Análise do material, conteúdos manifestos e solicitações latentes” (Boekholt, 2000, p. 

106 – 121). 

 

Cartão 1 

Conteúdo manifesto: Três pintinhos sentados à volta de uma mesa sobre a qual há uma grande 

taça cheia. Ao lado, esbatido, um grande frango (CC
9
).  

Conteúdo latente: Remete para uma relação com a imagem materna da ordem da oralidade 

(CC). As respostas dizem respeito à oralidade versus gratificação ou frustração, em torno da 

qual se centra a rivalidade fraterna (MH
10

). 

Cartão 2 

Conteúdo manifesto: Um urso grande puxa uma corda, também puxada do outro lado por 

outro urso grande com um ursinho por trás (CC). O ursinho puxa a corda com o urso grande 

(MH). 

Conteúdo latente: Remete para a relação triangular progenitor-filho num contexto agressivo 

e/ou libidinal (CC). As respostas estão relacionadas com a escolha identificatória e com a 

expressão de uma interação agressiva ou lúdica. A corda veicula interesses fálicos e 

masturbatórios (MH). 

Cartão 3 

Conteúdo manifesto: Um leão, com um cachimbo e uma bengala, está sentado num cadeirão. 

À direita, em baixo do cartão, um ratinho num buraco (CC). 

Conteúdo latente: Remete para a relação com uma imagem de potência fálica (CC). Remete 

auma imagem paterna potente cujos atributos podem ser valorizados ou denegridos. O 

ratinho, com o qual a criança geralmente se identifica, encarna a impotência ou a manha 

(MH). 

Cartão 4 

Conteúdo manifesto: Um grande canguru com um chapéu, um saco e um cesto onde está uma 

garrafa de leite. Ele tem na bolsa marsupial um bebê canguru que segura um balão. Por trás 

dele, uma criança canguru numa bicicleta (CC). 

Conteúdo latente: Remete para a relação com a imagem materna eventualmente num contexto 

de rivalidade fraterna (CC). Refere, entre os temas, a rivalidade e o que se passa no ventre das 

mães. As crianças cangurus apresentam os conflitos de autonomização/dependência (MH). 

Cartão 5 

Conteúdo manifesto: Num quarto sombrio, uma caminha com dois ursinhos dentro. Por trás, 

uma cama grande cujos cobertores parecem estar levantados por alguma coisa (CC). Uma 

grande cama em segundo plano, cobertor não mencionado (MH). 

Conteúdo latente: Remete para a curiosidade sexual e para os fantasmas de cena primitiva 

(CC). Remete para a cena primitiva e para os jogos sexuais entre crianças (MH). 

                                                           
9
 CC: A descrição de Boekholt (2000) é baseada na descrição de C. Chabert (1983) 

10
 MH: A descrição de Boekholt (2000) é baseadana descrição de M. Haworth (1966) 
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Cartão 6 

Conteúdo manifesto: Uma gruta na qual se vêem mais ou menos bem dois ursos grandes. À 

frente, um ursinho, olhos abertos e folhas (CC). Duas silhuetas de ursos numa gruta obscura, 

ursinho deitado (MH). 

Conteúdo latente: Remete para a curiosidade sexual e para os fantasmas de cena primitiva 

(CC). O cartão 6, assim como o precedente, remete para a cena primitiva e para a masturbação 

(MH). 

Cartão 7 

Conteúdo manifesto: Na selva, um tigre salta para um macaco. O macaco parece agarrar-se a 

um cipó (CC). Um tigre, com as presas à vista e a deixar as garras de fora (MH). 

Conteúdo latente: Remete para uma relação carregada de agressividade (versus castração ou 

devoração) (CC). Remete para o receio da agressividade privilegiando o registro da castração 

(MH). 

Cartão 8 

Conteúdo manifesto: Dois macacos grandes, sentados num sofá, bebem chá. À direita, um 

macaco grande sentado num pufe aponta para um macaquinho (CC). O macaco no primeiro 

plano fala com o macaquinho (MH). 

Conteúdo latente: Remete para a culpabilidade associada à curiosidade e à transgressão na 

relação pais-filhos (CC). O macaco grande, no primeiro plano, remete para uma imagem 

parental, paterna ou materna. A criança é convidada a situar-se nas relações familiares (MH). 

Cartão 9 

Conteúdo manifesto: Um quarto sombrio cuja porta está aberta. Uma cama de criança com um 

coelho dentro, sentado (CC). Porta aberta para uma divisão iluminada, o coelho está virado 

para a porta (MH). 

Conteúdo latente: Remete para a problemática de solidão e/ou de abandono (CC). Remete, 

para além do medo do escuro e da solidão, para a curiosidade sexual (MH).  

Cartão 10 

Conteúdo manifesto: Um cãozinho, deitado de barriga para baixo nos joelhos de um cão 

grande. À direita um banheiro e toalhas (CC). Há traços expressivos nos dois cães (MH). 

Conteúdo latente: Remete para a relação agressiva progenitor/filho num contexto de 

analidade, evidenciando-se a proximidade corporal (CC). Remete para a dialética 

disparate/punição num contexto superegóico e/ou transgressivo (MH). 
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ANEXO D 

Autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da FFCLRP-USP 

 


