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RESUMO 

 

Gomes, G. F. (2022). Medos infantis na contemporaneidade: contribuições do Procedimento 

de Desenhos-Estórias com Tema (Dissertação de Mestrado). Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo.  

 

O medo é uma emoção fundamental dos seres humanos, que se altera ao longo do seu 

desenvolvimento e é influenciado em sua natureza e intensidade não apenas por aspectos 

biológicos, mas também pelo momento histórico e pelas características sociais e culturais do 

contexto em que o indivíduo vive. O objetivo do presente trabalho foi realizar uma investigação 

sobre os medos infantis atuais, incluindo os objetos a que eles são atribuídos, a sua natureza, as 

angústias e as defesas empregadas contra elas, a percepção do meio exterior pela criança e as 

suas condições de elaboração dessa emoção, além de observar se há variações nos tipos de 

medos relatados de acordo com o sexo, o nível socioeconômico e nos períodos anterior e 

durante a pandemia do SARS-CoV-2. O instrumento utilizado para a coleta dos dados foi o 

Procedimento de Desenhos-Estórias com Tema (DE-T). A fundamentação espistemo-

metodológica foi a Psicanálise, e a teoria de base consistiu principalmente na perspectiva 

winnicottiana do amadurecimento emocional. A amostra foi constituída por 40 crianças entre 8 

e 11 anos de idade, 20 do sexo masculino e 20 do sexo feminino, 14 delas procedentes de escolas 

públicas e 26 de escolas particulares, com metade dos dados colhidos no período anterior à 

pandemia do Coronavírus e a outra metade durante, respeitando o distanciamento social através 

da aplicação online do DE-T. A plataforma digital utilizada foi o WhatsApp. Os resultados 

revelaram que as crianças apresentaram uma variedade de medos, com uma predileção para a 

localização deles em objetos da realidade exterior em detrimento das criações imaginárias da 

fantasia infantil. Essa tendência foi observada especialmente no grupo das meninas, no dos 

alunos de escola particular e durante o período da pandemia. Mesmo assim, não houve coibição 

da fantasia e da imaginação, que ainda se mantiveram como recursos poderosos da criança para 

manejar essa emoção. A maioria das angústias referidas pelas crianças foi de tipo persecutório, 

mas mesmo assim as defesas recrutadas foram principalmente do registro neurótico, sobretudo 

durante a pandemia, demonstrando que a ansiedade de alguma maneira permaneceu 

circunscrita, sem reclamar uma regressão do ego em mais alta escala. A percepção do meio foi 

marcadamente negativa, visto que contemplava também o objeto temido. No entanto, durante 

pandemia essa propensão esteve um pouco mais contrabalançada pela atribuição de 



características positivas ao ambiente, revelando que, em situações de crise, as crianças também 

respondem com um aumento da confiança no seu entorno. Embora essa tendência a uma maior 

atenção e apego à realidade exterior faça parte dos processos psicológicos que se desenrolam 

no período de latência (que corresponde globalmente a faixa etária dos participantes desta 

pesquisa), ela pareceu vinculada também às características da sociedade contemporânea, cujo 

fluxo contínuo de transformações demanda uma atenção ao mundo exterior sem trégua também 

para a criança. Os resultados deste estudo são passíveis de auxiliar os psicólogos na construção 

de intervenções que busquem não eliminar o medo, já que ele é um fator de proteção do ser 

humano, mas integrá-lo ao Self da criança como um elemento propulsor de um 

desenvolvimento emocional saudável e pleno de sentido.  

 

Palavras-chave: Medo. Infância. Procedimento de Desenhos-Estórias com Tema. Pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Gomes, G. F. (2022). Children’s fears in contemporary times: contributions from the Drawing-

Story with Theme Procedure (Master's dissertation). Graduate Program in Psychology, Faculty 

of Philosophy, Sciences and Letters at Ribeirão Preto, University of São Paulo. 

 

Fear is a fundamental emotion of human beings and changes during their development, affected 

in its nature and intensity not only by biological aspects, but also by the historical context, social 

and cultural backgrounds in which someone lives. The objective of the present academic work 

was to carry out an investigation about current childhood fears, including their attributed objects 

and nature, anxieties and defenses used against them, child’s perception of the external 

environment and their means to elaborate fear, in addition to observing whether there are 

variations in the types of fears reported according to sex, socioeconomic level and periods 

before and during the SARS-CoV-2 pandemic. The instrument used for data collection was 

Drawing-Story with Theme Procedure (Procedimento de Desenhos-Estórias com Tema, DE-

T). The epistemological-methodological foundation was Psychoanalysis, and the underlying 

theory was mostly the Winnicottian perspective of emotional development. The survey sample 

comprised 40 children between 8 and 11 years old, 20 males and 20 females, 14 of them from 

public schools and 26 from private schools, with half of data collected on the period before the 

Coronavirus pandemic and the other half during, respecting social distance via DE-T online test 

application. The digital platform used was WhatsApp. The results revealed that children 

presented a variety of fears, with a predilection for locating them in objects of external reality 

to the detriment of imaginary creations of children’s fantasy. This trend was observed especially 

on girls, private school students and during the pandemic. Even so, there was not restraint of 

fantasy and imagination, and both still remained as child’s powerful resources to handle fear. 

Most of distress reported by children was persecutory, but even so the defenses recruited were 

mainly neurotic, especially during the pandemic, demonstrating that anxiety somehow 

remained circumscribed, without claiming an Ego’s regression on a large scale. The perception 

of environment was markedly negative, as it also contemplated the dreaded object. However, 

during the pandemic, this propensity was somewhat more balanced by attributing positive 

characteristics to environment, revealing that children also respond with an increased 

confidence on their surroundings in a crisis situation. Although this tendency towards greater 

attention and attachment to external reality is part of the psychological processes that take place 

in the latency period (which corresponds globally to the age group of survey participants), it 



also seemed to be linked to the characteristics of contemporary society, whose flow of 

continuous changes also demands children unrelenting attention to outside world. The survey 

findings could help psychological interventions that do not seek to eliminate fear, since it is a 

protective factor for human beings, but integrate it into the child’s self as a driving force for 

healthy and meaningful emotional development. 

 

Keywords: Fear. Childhood. Drawing-Story Theme Procedure. Pandemic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualizando o tema: Medo 

 

O medo é uma emoção fundamental dos seres humanos, sendo um tema abordado por 

diferentes óticas: biológica, social, histórica e psicológica (Baptista, 2000; Bauman, 2008; 

Dumas, 2011; Pondé, 2011). Considerando essa multiplicidade de sentidos, inicia-se essa 

dissertação com uma contextualização, centrando-se inicialmente nos fatores biológicos e 

sócio-históricos, para depois realizar um aprofundamento na abordagem de interesse, a 

psicologia e, especialmente, a psicanálise.  

A American Psychiatric Association (2014) faz uma importante descrição do medo, 

diferenciando-o da ansiedade: 

 

Medo é a resposta emocional à ameaça iminente real ou percebida, enquanto 

ansiedade é a antecipação de ameaça futura. Obviamente, esses dois estados se 

sobrepõem, mas também se diferenciam, com o medo sendo com mais frequência 

associado a períodos de excitabilidade autonômica aumentada, necessária para luta ou 

fuga, pensamentos de perigo imediato e comportamentos de fuga, e a ansiedade sendo 

mais frequentemente associada a tensão muscular e vigilância em preparação para 

perigo futuro e comportamentos de cautela ou esquiva (p. 189). 

 

Como se percebe nessa definição, os termos medo e ansiedade muitas vezes andam 

juntos e até mesmo se confundem. Da mesma maneira, o termo fobia também se mistura em 

muitos momentos com esses conceitos, mas refere-se a um medo em excesso, que assume uma 

dimensão patológica, com reações exageradas e uma evitação muito maior do que é esperado, 

desencadeando uma forte ansiedade quando próximo ao contato com o objeto de pavor 

(Dalgalarrondo, 2008). Segundo o DSM-5 (APA, 2014), quando a duração, frequência e a 

intensidade dos sintomas de medo e ansiedade são extremas, elas caracterizam um 

funcionamento patológico, que deve ser avaliado por um profissional qualificado. As patologias 

que compartilham características se enquadram na categoria dos Transtornos de Ansiedade, 

consistindo em: Ansiedade de Separação, Mutismo Seletivo, Fobia Específica, Transtorno de 

Ansiedade Social, Transtorno de Pânico, Agorafobia e Ansiedade Generalizada. 

Quando a intensidade e/ou frequência dessas reações consideradas comuns (medo, 

angústia e ansiedade) são desproporcionais ao perigo real ou percebido, elas perdem o seu 

aspecto adaptativo e construtivo para o indivíduo, caracterizando patologias com o potencial de 

causar sofrimento e influenciar no amadurecimento do indivíduo. (Dumas, 2011). No entanto, 



é essencial conhecer igualmente os aspectos saudáveis do medo, especialmente para 

proporcionar uma distinção entre o que é normal e patológico a seu respeito. 

Dessa forma, é natural esperar reações do corpo diante de estímulos desencadeadores 

de medo, chamados de condicionados (como animais ou ir ao dentista, situações que podem ser 

evitadas) ou incondicionados (situações repentinas, sem a intenção de causar temor, como um 

som alto). Eles são percebidos pelo Sistema Nervoso Central, especialmente pela amígdala, e 

produzem reações como aumento da pressão sanguínea, da ventilação pulmonar, redução da 

motilidade e da secreção intestinal, com consequente disponibilização de energia para o corpo, 

que possibilitará a defesa de luta ou fuga (Holanda et al., 2013).  

Para Baptista (2000), a base desses e de outros medos se encontra em estratégias que 

surgiram e se aperfeiçoaram ao longo da evolução humana para garantir a sobrevivência e a 

continuidade. É esse mecanismo que torna o indivíduo capaz de avaliar as ameaças e os manejos 

para lidar com uma situação perigosa ou evitá-la. Os temores que se apresentam em cada faixa 

do desenvolvimento são importantes para identificar os obstáculos e conhecer os desafios que 

a idade apresenta, sendo que o crescimento permite viver experiências que ajudam a 

ressignificá-los. Por exemplo, um bebê, quando consegue reconhecer seus cuidadores, pode 

apresentar medo de pessoas desconhecidas; ele ainda não é capaz de avaliar o quanto a pessoa 

diferente representa um perigo real ou imaginário; por isso, instintivamente apresenta reações 

para sua proteção.  Esse funcionamento garante o cuidado e se repete em outras fases da vida, 

com desafios diferentes, em que o desenvolvimento cognitivo ainda não permite analisar 

soluções mais lógicas, proporcionando uma proteção mais instintiva.  

Assim, a observação das etapas da infância aponta para medos comuns em diferentes 

momentos do crescimento: os recém-nascidos manifestam medo de sons, luzes e movimentos 

inesperados; aos 6 meses, ele direciona-se a situações e pessoas novas; aos 2 anos, manifesta-

se em relação a animais, ao escuro e a ficar sozinho; aos 5, surgem os medos de animais 

selvagens e criaturas imaginárias; aos 7 anos, há medo de acidentes, mortes e catástrofes, 

mesmo em situações com poucos riscos de que isso ocorra realmente; finalmente, na 

adolescência os medos se desenvolvem em relação à avaliação dos pares e do fracasso (Dumas, 

2011). 

De qualquer maneira, o medo não se restringe apenas a aspectos biológicos e 

fisiológicos e, do mesmo modo que ele se altera ao longo do desenvolvimento do indivíduo, 

também é influenciado em sua natureza e intensidade pelo momento histórico e pelas 

características sociais e culturais em que o indivíduo vive. Desse modo, o avanço de 

conhecimentos, tecnologias e recursos, e das formas de organização social e cultural, permite o 



domínio de situações anteriormente consideradas perigosas, que perdem ou pelo menos 

diminuem o seu potencial de suscitar medo, ao passo que cria outras novas, passíveis de gerar 

essa emoção, ligando-as a novos objetos e circunstâncias. O modo como essas modificações ao 

longo da história é passível de conformar essa emoção fundamental do ser humano, necessária 

à sua sobrevivência, é o assunto do próximo tópico. 

 

1.2 O medo na sociedade contemporânea 

 

Bauman (2008) definiu o medo como o nome dado às sensações de insegurança e 

incerteza que existem ao longo dos séculos, que acompanham os seres humanos, modificando-

se com a história. Assim, no século XVI, o temor e a instabilidade eram conceitos centrais para 

definir a sociedade, que enfrentava perigos impossíveis de prever, como doenças que não 

tinham remédios, escuridão pela ausência de energia elétrica, falta de proteção e segurança 

contra invasores.  

Delumeau (2009) também descreveu que é possível encontrar esses sinais de medos 

compartilhados por toda a história, relacionados à sociedade da época. Por exemplo, na era das 

explorações marítimas (séc. XV ao XVIII), o mar era um objeto de medo, por sua imensidão 

desconhecida; hoje, com a evolução da tecnologia do GPS e satélites, não é mais tão temido. 

Dessa forma, ao longo da história o medo se destaca relacionado aos grandes desafios do 

momento e à falta de recurso para enfrentá-los. Além disso, ele também é colorido pela 

organização social e cultural em que é vivido. Nesse sentido, os gregos viam o medo como uma 

punição dos deuses, por isso divinizavam Deimos e Fobos (Deuses do temor e do medo); já, 

com o advento da Igreja Católica, passou-se a temer o demônio e tudo aquilo que pode ocasionar 

a ira de Deus. Assim, por se tratar de uma emoção essencial para a sobrevivência, não 

desaparece ao longo da evolução humana, mas se desloca sobre objetos e situações diferentes, 

conforme os recursos disponíveis e a organização sociocultural. A sociedade ocidental 

contemporânea não é exceção a essa regra, favorecendo a ocorrência de medos inerentes ao 

modo de vida que promove.  

De acordo com Bauman (2007), a sociedade atual é caracterizada por um intenso fluxo 

de mudanças e atualizações, que definem as formas de ser e se relacionar no mundo. Nela, 

existe um movimento acelerado de descarte dos bens de consumo e das próprias pessoas, 

havendo constantemente a ideia de que há algo melhor a ser consumido ou uma nova forma de 

“ser você mesmo”. O indivíduo sofre uma pressão constante para transformar-se e acompanhar 

esse fluxo. Esse estado de coisas cria um solo instável para as expectativas de vida, sendo que 



o trabalho, as relações pessoais, a autoestima e a posição social tornam-se fatores flutuantes, 

que podem se alterar com as transformações velozes do mundo exterior. O ideal de progresso, 

que seria o sinônimo de felicidade e esperança, tornou-se símbolo dessa inconstância e do 

predomínio de situações de crise e tensão, em que a existência é marcada por um constante 

estado de alerta, pois qualquer lapso pode significar uma morte iminente, seja ela financeira, 

social ou de qualquer outro aspecto que traga satisfação consigo mesmo. 

Portanto, no século XXI temos uma sociedade que teme o seu próprio destino, com 

ameaças de crises pessoais, profissionais, financeiras e ambientais. Além disso, como o ser 

humano é capaz de combinar suas vivências anteriores e temer algo que não está presente, ele 

não se aterroriza somente com o perigo imediatamente presente, mas também com o que pode 

ocorrer, combinando insegurança e vulnerabilidade, medo e ansiedade, resultando em um medo 

derivado. Bauman (2008) atribui grande relevância e esse conceito, principalmente pela ampla 

e rápida difusão de informações existente na sociedade atual, de forma que o indivíduo tem 

conhecimento não apenas daquilo que está acontecendo em uma área geograficamente próxima 

a ele, mas também o que está distante e que ainda pode/vai acontecer.  

De acordo com Bauman (2008), nos tempos atuais existem três grandes ameaças com 

que o ser humano se depara: ao corpo e à propriedade; à ordem social; e à identidade e sua 

posição hierárquica. Nesse sentido, encontrar as origens dos medos é uma tarefa de extrema 

delicadeza, cuja natureza pode ser catástrofes (furacões, tsunamis) ou a humanidade cruel 

(guerras, violência), sendo que a combinação de ambas pode ocasionar situações apavorantes 

(por exemplo, crises financeiras mundiais, que têm o potencial geográfico e humano 

envolvido). Diferente de tempos anteriores, é mais fácil prever os riscos e perigos capazes de 

afetar o indivíduo, porém, a forma como isso acontece e é vivido depende de diferenças 

territoriais e sociais pois há uma redistribuição desigual do medo para a população. Bauman 

exemplifica essa diferença através da situação do Furacão Katrina, que atingiu parte dos Estados 

Unidos em agosto de 2005: a tempestade foi prevista por meteorologistas, o que possibilitou a 

preparação das pessoas para a sua chegada, mas as camadas mais pobres da população tiveram 

dificuldades de acesso a recursos para proteger seus bens ou deixarem suas casas e se 

deslocarem para locais mais seguros. Esse relato é representativo, pois mostra o potencial que 

a tecnologia e a modernização alcançaram, com recursos que possibilitam a previsão e defesa 

em casos de riscos, mas que não são acessíveis a todos de forma igualitária. A desigualdade 

social presente em uma sociedade em que o consumo é um imperativo redunda na situação de 

que os bens não são distribuídos equitativamente, afetando os indivíduos de diferentes formas; 

por esse motivo, o medo também é distribuído conforme o status social que se ocupa. 



Safra (2005) aprofunda o olhar sobre a sociedade atual, a partir das mudanças 

significativas que se refletem na clínica psicanalítica, onde surge um adoecimento psíquico 

muito mais ligado a questões do “ser”, que não consegue encontrar na cultura um amparo 

necessário. Por isso, aparecem queixas das pessoas de se sentirem fragmentadas, que sentem 

um vazio existencial e uma falta de sentido na vida. Birman (2019) destaca que a subjetividade 

é extremamente afetada pelo funcionamento dessa sociedade, de maneira que força também o 

pesquisador a explorar mais o sujeito dentro desse contexto.  

Essas condições se tornaram ainda mais evidentes nos anos de 2020 e 2021, devido à 

pandemia do SARS-CoV-2, que impactou o mundo todo. Os primeiros casos foram notificados 

à Organização Mundial de Saúde (OMS) em 31 de dezembro de 2019, detectados na cidade de 

Wuhan (República Popular da China); no mês de janeiro, a OMS identificou que a doença era 

determinada por uma nova forma do Coronavírus. Em 11 de março de 2020 foi decretada a 

pandemia pela OMS (OPAS, 2021), sendo que 11 dias depois adotou-se as medidas de 

quarentena, impondo o distanciamento social como uma restrição para tentar conter o aumento 

da transmissão da doença. Com pouca informação a respeito do desenvolvimento e propagação 

do vírus, contou-se com as medidas protetivas de distanciamento, uso de máscara e álcool em 

gel como os principais mecanismos de segurança, que só viriam a ter um reforço da vacina, no 

Brasil, a partir de 17 de janeiro de 2021. 

Esse período foi marcado por incertezas, informações equivocadas e muitas perdas 

humanas e materiais. Se no início as mortes eram relacionadas à idade mais avançada ou à 

presença de comorbidades, com o passar do tempo percebeu-se que independente dessas 

condições, as pessoas eram afetas pela doença em sua forma grave, que podia levar ao óbito. É 

um cenário em que ainda impera o desconhecido sobre os seus impactos nos planos psíquico e 

social, incluindo os relativos às ameaças que causam um temor de desintegração do ego. Nesse 

sentido, a emoção mais imediata é o medo, mas que também deve ser considerada como 

saudável, pois permite que o indivíduo se proteger dessa ameaça desconhecida. Ele aproxima 

da situação da fragilidade e vulnerabilidade humana, condições que precisam ser metabolizadas 

para ser integradas ao ego (Barros, Barros Neto e Barros, 2020). 

Se o impacto das condições de vida e da pandemia do Coronavírus é evidente para os 

adultos, no caso das crianças ele não é menos importante. Isso acontece, pois a infância é uma 

etapa essencial do desenvolvimento que sofre repercussões na sua estrutura e sua compreensão, 

tanto em momentos históricos diferentes quanto em distintos contextos sociais e culturais.  

O conceito de infância sofreu modificações ao longo da história sendo que cada época 

tem suas características essenciais. Ao longo do século XX ocorreram mudanças significativas 



na estruturação das famílias e, consequentemente, no papel que a criança ocupa. Essas 

transformações consistiram em repercussões de outras mudanças sociais que tiveram, entre 

várias consequências o ingresso da mulher no mercado de trabalho: a partir daí ela buscou ser 

vista em papéis além daqueles de mãe e esposa (Negreiros & Féres-Carneiro, 2004). 

Na sociedade contemporânea, com suas características valorativas do consumo imediato 

e do descarte, os objetivos da educação também mudaram, buscando-se então fornecer à criança 

ferramentas para lidar com um mundo competitivo e especializado. Nesse contexto, é comum 

observar desde os primeiros anos de vida uma intensa carga de atividades que buscam o 

“aperfeiçoamento” dos pequenos, como aulas de idiomas, esportes, artes, entre outras, muitas 

das quais exigem o acesso às tecnologias digitais, e que são também passiveis de promover o 

estresse infantil. Desse modo, a organização da sociedade atual exige desde muito cedo um 

preparo da criança para ela, no futuro, ser a melhor versão de si e estar em condições de 

competir com os demais. Os pequenos também são vítimas da sociedade de consumo, que vende 

alimentos, brinquedos e atividades tendo-os como alvos e não se preocupando com a qualidade 

deles para o seu desenvolvimento e, sim, com a quantidade a ser consumida (Vectore et al., 

2018). Além disso, as crianças têm sido expostas cada vez mais precocemente a conteúdos 

adultos propagados pela televisão, pelas redes sociais e pelo acesos à internet, sendo que as 

ferramentas tecnológicas estão mais próximas delas. Com isso, as barreiras de acesso das 

crianças e esses conteúdos tornaram-se mais frágeis, de forma que ela sofre uma 

hiperestimulação relacionada a temas que pode não ter ainda a capacidade de absorver. Diante 

dessa situação, para que os benefícios que a tecnologia oferece à criança sejam preservados, é 

necessário o cuidado e proteção das figuras do seu entorno, para estabelecer os limites e as 

orientá-las sobre o conteúdo que elas vão consumir (Inácio et al., 2019). Nesse cenário, embora 

exista uma sequência desenvolvimental dos medos e ansiedades infantis que descrevemos no 

início desta Introdução, isso não significa que eles não seriam também impactados pelos 

eventos do contexto histórico, social e cultural em que elas vivem.  

Uma vez que as crianças não dispõem do mesmo arsenal que os adultos para a 

compreensão do mundo e de si mesmas, suas condições de lidar com os medos e ansiedades 

são mais reduzidas, comparadas às dele. Nesse sentido, um dos principais artifícios empregados 

por elas para fazer face aos seus medos e situações de ansiedade é a fantasia, mesmo que ela 

tenha ainda outras funções além desta. 

A fantasia é um recurso com que a criança pode contar em situações que ela ainda não 

consegue lidar, que geram ansiedade e desorganização interna (Bettelheim 2002a). É a fantasia 

que permite acessar locais, pessoas e situações sem sair do lugar; imaginar grandes realizações 



e até mesmo idealizar formas de superar sentimentos negativos como ressentimentos, 

frustrações e derrotas, ocupando um espaço central na vida do indivíduo, que é formado não só 

por uma realidade objetiva, mas por esse mundo da fantasia que ele mesmo cria. A fantasia tem 

um papel tão importante que quando não se pode criá-las sozinho, busca-se formas de pegar 

emprestadas fantasias compartilhadas, como um filme, um livro ou um programa de televisão 

(Corso e Corso, 2011). Os contos de fadas e até mesmo histórias infantis da ficção mais recentes 

se enquadram nesse espaço; as crianças aproveitam muito desses conteúdos que apresentam 

assuntos difíceis a partir de uma linguagem lúdica e fantástica (Corso e Corso, 2006). 

Assim, para as crianças, sendo a sua capacidade de compreensão racional do mundo 

precária, há muitas chances de ocorrer uma invasão de afetos como medo, ódio, amor e 

esperança. Então essa capacidade de simbolizar e significar a realidade e as situações abstratas 

encontra muito respaldo nos contos de fadas e histórias infantis, pois estes funcionam de forma 

semelhante às produções fantasiosas (Bettelheim, 2002b). Os contos têm mensagens mágicas 

que fornecem elucidações sobre o funcionamento do mundo, a vida e as formas de ser em um 

momento em que as explicações racionais e abstratas não fazem sentido para a criança. É como 

dizer que ela cria o seu próprio método científico, com riqueza de fantasias que têm um forte 

poder ao não oferecer respostas prontas, mas permitir à criança assimilá-las à sua maneira de 

ver a realidade. Esse funcionamento oferece mais conforto para ela do que explicações baseadas 

no raciocínio lógico e adulto, que ela ainda está construindo e desenvolvendo. 

Como os contos infantis não têm uma localização no espaço e no tempo bem definidas, 

a criança consegue, a partir deles, compreender o mundo e simbolizar as suas vivências. Ela 

consegue associar seu mundo pessoal aos personagens e situações dos contos, o que permite 

que os sentimentos conflitantes que começam a surgir ocupem os seus espaços. Por outro lado, 

uma criança que só é contemplada com histórias reais pode acreditar que suas fantasias não são 

aceitas e viver um esvaziamento interno. É essencial ressaltar que a criança, enquanto não se 

sente segura em seu ambiente, consegue utilizar suas crenças em criaturas mágicas que podem 

oferecer-lhe proteção. No decorrer do seu desenvolvimento a criança, em ambiente favorável, 

começa a fortalecer o sentimento de confiança, necessário para lidar com suas questões por 

conta própria e passa a desenvolver suas habilidades racionais. Quando esse processo ocorre 

gradualmente e de maneira cuidadosa, ele permite ao adulto, no futuro, entender que pode 

dominar as problemas do mundo de forma realista (Bettelheim, 2002b).  

A teoria winnicottiana do amadurecimento emocional (Winnicott, 1983/2007) enfatiza 

a necessidade de um ambiente externo real propício à atualização do Self da criança para que 

este se constitua de forma a sustentar uma existência pessoal criativa no mundo; nesse processo, 



o meio seria passível de impactar a natureza das fantasias infantis. Assim, a compreensão da 

criança, principalmente nos períodos em que ela ainda não conquistou uma certa autonomia, 

implica necessariamente a abordagem do ambiente em que ela vive, ou seja, das características 

do seu lar. Em uma extensão desses pressupostos, e considerando que a família é atravessada 

por determinantes históricos, sociais e culturais, compreender o desenvolvimento infantil 

requer a análise do contexto geral em que ela e a família vivem. Dessa maneira, a teoria 

winnicottiana contempla o nosso ponto de vista expresso anteriormente, que mesmo o sendo o 

medo uma emoção fundamental dos seres humanos e com bases biológicas muito bem 

definidas, ele forçosamente varia em natureza, em conteúdo e em intensidade de acordo com o 

cenário mais amplo em que a criança está inserida e atravessado por sua família. Nesse sentido, 

o impacto da pandemia do SARS-CoV-2 nos medos e ansiedades atuais das crianças, não é um 

problema que pode ser negligenciado.  

A realização deste estudo sobre os medos infantis foi atingida em cheio pela pandemia 

do SARS-CoV-2, que aconteceu na metade da coleta de dados; com isso, esse evento 

forçosamente interferiu na índole dos resultados encontrados. Infelizmente até o momento os 

estudos publicados sobre as repercussões emocionais dessa catástrofe mundial que ceifou tantas 

vidas são quase inexistentes; por isso, nosso diálogo com a literatura a esse respeito será 

necessariamente restrito. Por outro lado, esta dissertação será capaz de colaborar para a 

compreensão dos ecos dessa pandemia nas experiências emocionais infantis, particularmente a 

do medo, o que lhe confere certa originalidade.  

 

1.3 A criança e seus medos na sociedade contemporânea 

 

Conforme mencionado anteriormente, a literatura científica descreve o medo como uma 

emoção comum da humanidade, que surge a partir de uma inquietação ante um perigo (Santos, 

2003; Anzieu-Premmereur, 2008; França, 2013; Ermann, 2020). Essa ameaça percebida pelo 

indivíduo tem diferentes origens, de ordem inata ou adquirida; a primeira refere-se a reações 

instintivas (como o temor do bebê diante de estranhos ou a aversão a animais peçonhentos, que 

podem ser venenosos). Já a segunda relaciona-se tanto a experiências reais cotidianas como a 

vivências com cargas traumáticas (por exemplo, uma pessoa que vive um acidente de carro 

pode ter medo de dirigir novamente) (França, 2013). Essa emoção ganha importância desde a 

infância, assumindo um papel de proteção, percepção de limites externos e internos, de 

comunicação e criação de defesas (Anzieu-Premmereur, 2008). 



 Na clínica psicanalítica, os medos infantis são associados a conflitos internos (Anzieu-

Premmereur, 2008). Eles são uma maneira de nomear aos terrores e angústias sem nome; ao 

simbolizar esses conteúdos é possível criar mecanismos para se proteger e manejar aquilo que 

antes nem tinha forma. É relevante destacar que a simbolização só é possível de ser alcançada 

a partir do cuidado que o indivíduo recebe do ambiente (França, 2013). Mathelin-Vanier (2008), 

descreveu o caso de uma menina que chegou ao atendimento manifestando pouca riqueza 

emocional e com um histórico traumático (um acidente fatal na família de que não se falava a 

respeito). Com o passar da análise, a criança começou a contar sobre um lobo, uma figura 

assustadora que ameaçava a sua família; repetindo essa história, ela conseguiu entrar em contato 

com conteúdos que estavam reprimidos, e tornou-se possível falar sobre emoções e sobre o 

medo. Esse caso confirmou a importância que os símbolos têm para colocar a criança em 

contato com suas angústias. Esse mundo imaginativo ocupou uma importante função, porque 

lhe permitiu usar de elementos simbólicos para abordar situações de que não tem condições de 

falar. A função do terapeuta não era a de reconhecer esses símbolos para erradicá-los, mas poder 

falar sobre eles e dar espaço para as emoções. 

A clínica atual tem refletido cada vez mais as dificuldades de simbolização das crianças, 

o quê, para Anzieu-Premmereur (2008), está associado ao peso que os conflitos exercem sobre 

elas. Nessa direção, Santos (2003) afirmou que apesar da base fisiológica do medo, que 

aproxima os homens e os animais, os primeiros se diferenciam dos últimos por sua capacidade 

de experienciá-lo, pois existe uma complexidade de vivências e aprendizagens que alteram a 

forma como essa emoção será compreendida, inclusive as de ordem histórica, social e cultural 

que descrevemos. Assim, Santos também concorda com a premissa dessa dissertação que se o 

medo não é imutável, então ele pode ser transformado de acordo com as crenças pessoais e 

conflitos que se formam no contexto do indivíduo e, acrescentamos, do contexto em que ele 

vive. 

Ameaças e perigos, como guerras, doenças e desastres naturais sempre marcaram a 

história mundial, mas cada período tem suas características particulares. Conforme 

descrevemos, a sociedade atual tem uma forma particular de funcionamento em que 

acontecimentos têm um alcance global, havendo uma rapidez frenética de difusão das 

informações. Como consequência, a percepção de segurança e perspectiva de futuro são 

intensamente abaladas, surgindo novos medos relacionados a esses virtuais contextos. De 

acordo com Ermann (2020), os medos passam então a estarem mais vinculados a um potencial 

destrutivo externo ao indivíduo. Isso não significa que as angústias internas e existenciais 

estejam excluídas, mas o poder traumático das experiências e ameaças reais se relaciona 



diretamente a um aumento na intensidade dos temores de destruição, aniquilação e da perda da 

existência. Esses são sinais que estão cada vez mais presentes na clínica psicanalítica, exigindo 

do profissional capacidade para avaliar e acolher essas questões. 

 Summers (2017) também discutiu o impacto que acontecimentos externos, 

especialmente de escala global, teve nos temores dos indivíduos e, consequentemente, nas 

defesas que eles criaram para enfrentá-los. Ele citou o exemplo do atentado de 11 de setembro 

de 2001 nos Estados Unidos, que impactou não somente a sociedade americana, mas também 

o mundo todo. Para Summers, esse acontecimento recordou as pessoas de sua vulnerabilidade 

e afetou as relações pessoais, sociais e políticas, no presente e suas perspectivas no futuro. Após 

esse evento, as estratégias de defesa adotadas fortificaram a segurança, dificultaram a entrada 

de estrangeiros e aumentaram exponencialmente a vigilância que, muitas vezes, invadiu a 

privacidade dos indivíduos. A população aceitou essa invasão em troca da segurança, mas isso 

intensificou o sentimento de insegurança, medo e ansiedade, ocasionando também um 

isolamento e favorecendo uma atmosfera de desconfiança do outro, que era afastado de forma 

violenta, retroalimentando o ciclo do medo. 

 Explorando esse acontecimento, Burnham (2007) realizou uma comparação entre os 

medos das crianças no pré e pós 11/09. Ele partiu do pressuposto de que tais desastres e 

tragédias podiam afetar a intensidade do medo de pessoas que vivem próximas a esses eventos. 

Com esse objetivo em vista, ele analisou amostras de crianças cujos dados foram colhidos em 

1995 e 2002, ou seja, antes e depois das catástrofes. Ele conclui que houve um aumento dos 

medos relacionados à invasão do país ou a sofrer um ataque terrorista. Além disso, Burnham e 

Hooper (2008) ressaltaram que a rapidez da difusão da informação por meio de notícias 

televisionadas acarretou respostas semelhantes, de medo e insegurança, mesmo em crianças 

que moravam em áreas mais distantes do local onde ocorreu a tragédia. Isso refletiu como o 

impacto dos eventos não era local, reafirmando que a velocidade das informações era um fator 

essencial que modificou como as pessoas reagem e desenvolvem o medo. Burnham e Hooper 

também observam uma diferença significativa entre meninas e meninos a partir do American 

Fear Survey Schedule for Children and Adolescents (FSSC-AM), com destaque para os itens 

de “país sendo invadido por inimigos”, “pessoas carregando armas de fogo, facas e armas” e  

“ataque terrorista”; os resultados apontam medos mais intensos nas meninas, da mesma forma 

que também houve diferenças conforme a idade, sendo que crianças menores apresentaram 

maior insegurança, seguidas das maiores e, por último, dos adolescentes.  

Smith e Wilson (2002) discutem a forma como a difusão da informação é realizada e o 

impacto que as notícias televisionadas podem ter nas crianças; eles presumem que o acesso à 



televisão gera uma percepção maior da violência no mundo. Trabalhando com dois grupos de 

crianças (jardim de infância à terceira série e da quarta série à sexta série), eles notam uma 

diferença significativa na maneira de apreender as informações entre as crianças mais novas e 

mais velhas, quando solicitadas a relatar alguma história do noticiário. De maneira geral, o 

grupo mais velho parece acompanhar mais a televisão e compreender melhor a sua função. 

Dessa maneira, Smith e Wilson) descrevem que o meio de comunicação é um potencializador 

da angústia, pois os participantes dão ênfase às histórias de violência e agressão. Enquanto isso, 

o outro grupo mais jovem parece mais impactado por histórias de desastres ocasionados por 

fenômenos da natureza e acidentes, que apresentam imagens mais fortes para eles. As crianças 

mais velhas têm uma percepção de perigos reais transmitidos pela televisão, o que não acontece 

com as mais novas, que ainda não têm uma distinção clara entre realidade e fantasia; 

adicionalmente a construção da expressão verbal também e incompleta.   

No Brasil, Viera e Zornig (2015) descrevem como as favelas da cidade do Rio de Janeiro 

são marcadas pelo desamparo social, pela violência, pelos graves problemas financeiros e pela 

necessidade de apoio social; diante disso, eles consideram que nesse contexto os indivíduos e 

suas relações são transformados, gerando um constante sentimento de medo e insegurança. Essa 

situação atinge particularmente as crianças, que não dispõem de recursos para enfrentá-la e 

muitas vezes têm dificuldades para contar com figuras cuidadoras, também mergulhadas nesse 

oceano de angústia. Assim, na busca de garantir o suprimento de suas necessidades básicas 

conta-se com um movimento de ajuda mútua da comunidade, incluindo o auxílio no cuidado 

das crianças, em que outras pessoas fora da família também se responsabilizam por elas em 

termos de supervisão e atenção material e emocional, destacando que o meio tem tanto o 

potencial de aumentar quanto de reduzir as angústias.  

Em outro contexto, na experiência com crianças de classe média na clínica privada, 

Bittencourt (2007) notou uma grande exposição delas a situações de risco como tiroteios, 

violência física e assassinatos; elas pareceram marcadas pelo sentimento de vulnerabilidade, 

que se estendia inclusive às suas figuras de proteção. Assim, ele também observou como os 

temores que surgiram nos discursos das crianças estavam mais relacionados com situações da 

realidade concreta do que com conteúdos imaginários. O espaço de criação foi, portanto, 

inundado por situações reais que se mostraram mais assustadoras e de difícil manejo, criando 

um contexto de evitação ou ansiedade ligada à perda das figuras de proteção. Os tradicionais 

medos infantis, que eram vivências simbólicas, ganharam um adversário ao se deparar com 

monstros e monstruosidades que integraram a vida cotidiana de forma que a impotência 

predominou. Assim, os medos de situações reais estavam tomando o lugar dos imaginários e 



testemunhou a existência de uma invasão das crianças pelas experiências concretas, que se 

sobrepunham a possibilidade de fantasiar. Os espaços externos afetavam a construção da 

confiança e não permitiam criar um lugar de elaboração para os conteúdos a que estavam 

expostas as crianças, proporcionando, ao contrário mais movimentos de reencenação e 

repetição do que presenciavam, em detrimento da sua elaboração. 

Nessas condições, o medo assume um papel central e, como consequência, também a 

procura de meios de se proteger dele. Bittencourt (2009) discutiu que a busca atual do ser 

humano é a de um ideal de vida sem medo, incentivado pela sociedade de consumo, de forma 

que se criou um mercado de produtos que prometem segurança. Para Bittencourt, o indivíduo 

contemporâneo não é capaz de conviver com suas próprias angústias, o que se traduz através 

do medo, que é direcionado a objetos externos. Nesse sentido, o que é “diferente” da realidade 

conhecida se torna o alvo dessa projeção, e o indivíduo constrói barreiras de distanciamento, 

produzindo uma cisão social, de maneira que aqueles que podem compram segurança, 

ampliando essa distância com o outro.  

Vilhena et al. (2011) exploraram a manifestação do medo de acordo com as classes 

sociais. Para eles, o medo não era simplesmente um afeto recriado ao longo da vida do 

indivíduo, se não considerar o espaço físico ocupado por ele nessa construção como 

fundamental. Utilizando o desenho como um mediador de comunicação, eles investigaram o 

que ocasionava medo em crianças entre 9 e 12 anos das classes sociais baixa, média e alta. Em 

crianças de camadas altas e médias altas, foram manifestados o medo de ladrão, sequestro e a 

favela como um local perigoso. Enquanto isso, para as crianças de classes populares, 

apareceram medos relacionados a animais peçonhentos, atropelamentos, do “caveirão” - 

veículo utilizado pelo BOPE1 - e balas perdidas. Essas diferenças reafirmaram as influências da 

posição que o indivíduo ocupou no espaço sobre os medos, com os animais sendo vistos como 

motivo de perigo em comunidades mais carentes, com condições de moradias mais precárias, 

enquanto as crianças de classes mais favorecidas entendem a favela como objeto de temor. O 

meio de enfrentar esses temores também foi distinto, sendo que os estudantes de escolas 

particulares (classe média e alta) pareceram acreditar mais em um Estado que possa auxiliar e 

ser responsável por proteger as pessoas dessas ameaças. Dessa maneira, do mesmo modo como 

as transformações sociais, com o crescimento da violência e insegurança que lhes eram 

inerentes, impactaram a construção subjetiva do indivíduo e reverberaram na natureza dos seus 

medos, ela também repercutiu na maneira como ele lida com tais ameaças, reais ou virtuais. 

 
1 Batalhão de Operações Policiais Especiais 



 Chaiyawat e Jezewski (2006), por sua vez, realizaram um estudo sobre a percepção de 

medo de crianças tailandesas, obtendo como principais resultados o temor de “coisas feias”, 

como répteis e insetos, e da violência. Além desses, havia o medo da morte, de fantasmas, de 

ficar sozinho, do escuro, de sangue e dor, sendo que em muitas situações medos diferentes 

podiam se associar (a criança que tinha medo de fantasmas também tinha medo de escuro). 

Assim, da mesma maneira que Vilhena et al. (2011), Chaiyawat e Jezewski ressaltaram a 

importância de mapear medos, reações e maneiras de seu manejo em locais distintos porque as 

diferenças culturais afetaram essa percepção. Eles explanaram que o medo da morte pode ser 

encontrado em crianças tailandesas e americanas, mas provavelmente para as primeiras estará 

mais relacionado a um ataque de um animal selvagem e para as segundas, a um ataque terrorista. 

Assim, eles também concluíram que as defesas empregadas para enfrentar o medo da morte por 

cada sociedade seriam diferentes, pois os desafios exigem estratégias distintas – como uma 

evitação de lugares abertos, que possam ser o habitat desses animais no caso das crianças 

tailandesas e o desenvolvimento de táticas de segurança para evitar os ataques no caso das 

americanas.  

 Pérez e Martínez (2010) estudaram os medos de meninos e meninas mexicanas de 9 a 

12 anos, de escolas públicas e particulares. Eles listaram várias situações provocadoras de 

medos que foram classificadas em quatro grupos: medo da morte e do perigo, de animais, medos 

escolares e medo do desconhecido. Eles concluíram que existem diferenças entre os sexos na 

maneira de manifestação e na intensidade, sendo que o medo mais recorrente era o da morte e 

do perigo e o menos recorrente o do desconhecido. As meninas tiveram resultados mais altos 

para o medo de animais do que de situações escolares, em comparação aos meninos. Além 

disso, elas apresentaram resultados mais altos em termos gerais que os meninos. Assim, além 

das diferenças culturais na natureza e manifestação do medo descritas por Chaiyawat e Jezewski 

(2006) e Vilhena et al. (2011), Pérez e Martínez mostraram que elas existem também vinculadas 

ao sexo das crianças. 

 Considerando o papel do contexto histórico e sociocultural em que a criança vive na 

determinação de seus medos e nas maneiras de enfrentá-los, é bastante pertinente supor que a 

pandemia do Coronavírus venha desempenhando um papel relevante na conformação dessa 

emoção no psiquismo infantil. Blass (2021) discutiu esse impacto, ressaltando que o medo era 

uma reação comum nesse momento, bem como o pânico. Essas reações aconteceram pelo fato 

de as pessoas, de forma individual e coletiva, não saberem como lidar com os sentimentos 

despertados como a defrontação com a finitude da vida em larga escala. As defesas diante dessa 

situação envolvem desde comportamentos mais cuidadosos, como o distanciamento social, até 



a negação e a construção de teorias conspiratórias a respeito do risco real de contaminação. 

Outras consequências abrangeram o abalo da confiança no outro (que pode ser um agente de 

transmissão), aumento de conflitos sociais por divergências de opiniões a respeito do que era 

seguro ou não, incorrendo em um conflito entre solidariedade e hostilidade. Assim, a 

insegurança era um sentimento intenso que atinge as formas de simbolizar esse evento. 

 Diante dessas comprovações irrefutáveis da literatura científica sobre o vínculo entre 

essa emoção mais basilar do ser humano e o contexto exterior em que ele, criança ou adulto 

vive, incluindo sua cultura, sua posição econômica e sua organização social, há que se 

interrogar sobre até que ponto as concepções psicanalíticas mais clássicas, concebidas em 

épocas específicas, podem auxiliar na compreensão do medo e em sua abordagem terapêutica 

na sociedade atual. Nesses termos, consideramos que a teoria winnicottiana, por atribuir um 

papel essencial ao meio para o amadurecimento emocional, constitui um referencial profícuo 

para esse entendimento, visto que apresenta flexibilidade para acomodar-se a diferentes 

conjunturas e circunstâncias sociais, históricas e culturais (Barbieri, 2015), compreendendo 

como elas poderiam se refletir no modo como as angústias e os medos são vividos pela criança 

e nas maneiras como se desenvolvem os recursos para a sua elaboração que  permitem a sua 

assimilação no Self. Embora essas influências sejam mediadas pela família, para os propósitos 

deste estudo consideraremos especificamente as vivências das crianças, a forma como elas 

experimentam essa emoção, a que objetos a atribuem, incluindo, no entanto, a percepção que 

elas têm do ambiente em que vivem.  

Mesmo sendo Winnicott [1896-1971] o autor de referência nessa pesquisa, visto ser 

impossível negligenciar o trabalho psicanalítico pioneiro sobre essa emoção, o próximo tópico 

se iniciará com as contribuições de Freud (1909/2015) a esse respeito, começando pelo caso do 

Pequeno Hans, visto que esta também constituiu uma influência considerável no pensamento 

winnicottiano.  

  

1.4. A compreensão do medo nas teoria psicanalítica: considerações a partir de  Freud e 

Winnicott 

 

 A contribuição da psicanálise para a compreensão da temática do medo recebeu atenção 

desde o trabalho de Freud (1909/2015) sobre o caso Hans. A partir dele, a teoria freudiana 

lançou luz sobre fenômenos psíquicos que ocorrem na criança, ampliando nos anos seguintes o 

entendimento do papel que a família e a sociedade exercem na saúde mental dos pequeninos. 



Freud (1909/2015) analisou a fobia do pequeno Hans, de 5 anos, por meio dos relatos 

do pai do menino, que também auxiliava no caso. Hans começou a apresentar medo intenso de 

cavalos, o que limitava a saída do menino de casa, pois ele tinha pavor diante da possibilidade 

de encontro com esse animal. O quadro foi nomeado por Freud como histeria de angústia, que, 

de acordo com Roudinesco e Plon (1998), é um termo que designa um conflito de ordem 

psíquica que surge através de um sintoma, no caso, o medo imotivado, do ponto de vista 

externo, frente a um objeto. Para sua análise, Freud considerava os conteúdos que surgiam dos 

diálogos entre Hans e o pai do menino que eram enviados a ele. Os conflitos inconscientes que 

perturbavam o garotinho foram associados à ambivalência em relação ao pai, que era uma 

pessoa admirada e amada, mas ao mesmo tempo gerava ódio por ser uma figura de competição 

pelo amor da mãe. A criança, então, temia a punição que poderia receber do pai caso realizasse 

suas fantasias amorosas em relação à mãe. Assim, a fobia apareceu como forma de proteção 

contra a angústia despertada por esses desejos que não podiam ser realizados. Houve um 

deslocamento do temor relacionado ao pai para a figura do cavalo, que nas fantasias do menino 

poderia mordê-lo (castigá-lo/castrá-lo). A escolha pelo cavalo como objeto de temor baseou-se 

em uma experiência na vida de Hans, de uma ameaça em que um cavalo morderia um amigo, 

junto com a admiração que a criança nutria por animais de grande porte. 

Freud (1926/2014), no decorrer de sua obra, ampliou a compreensão da fobia e da 

angústia, revisitando conceitos anteriores e ressignificando a proposição de que a repressão 

provocava a angústia (da primeira tópica). A fobia apresenta-se como um sintoma cuja origem 

reside em impulsos instintuais que não podem ser realizados e causam desprazer; por isso eles 

geram angústia. O temor que se desenvolve é o da punição que pode surgir ao realizar os 

impulsos inaceitáveis dirigidos às figuras do entorno da criança. Dessa maneira, o temor se 

deslocará para um objeto fora desse contexto, como no caso de Hans. Ele se voltou ao cavalo, 

que era real e que o menino conseguia evitar por meio de estratégias de distanciamento, 

permitindo, assim, cessar a angústia.  

Na compreensão psicanalítica, a angústia, é um estado afetivo caracterizado por 

descargas energéticas no organismo e que surge diante de um perigo; ela tem uma função 

importante ao permitir evitar determinada situação. A primeira angústia do ser humano é a do 

nascimento: o bebê associa que a presença da mãe diminui essa aflição, o que gera o temor da 

separação, pois sabe que quando ela estiver distante ele não estará tão protegido. Freud 

(1926/2014) descreve duas formas de angústia relacionadas ao perigo: a realista e a neurótica. 

A primeira se vincula a perigos conhecidos, enquanto a segunda se refere a algo que não se 

conhece. Para lidar com elas o ser humano emprega as mesmas reações, como forma de 



interrupção do desprazer e de proteção. Contudo, quando a proteção é insuficiente, a angústia 

pode se tornar paralisante. Esses dois tipos de angústias, realista e neurótica, podem ocorrer 

juntas, quando existe um perigo real que é exagerado pela angústia relacionada a algo que não 

se conhece, provavelmente de origem instintual. De qualquer forma, ambos os tipos levam à 

percepção de desamparo, podendo resultar em experiências traumáticas. A partir de tais 

experiências, ocorre a expectativa do trauma, que é uma forma atenuada de reviver a mesma 

experiência, com a intenção de controlar melhor a situação de ameaça. Para que o perigo não 

apareça, uma maneira de fuga é o surgimento do sintoma, como a fobia (Freud, 1926/2014). 

Winnicott (1983/2007) também ofereceu importantes contribuições a respeito do medo 

para psicanálise, destacando-se por considerar, além dos aspectos internos, o valor do ambiente 

para o seu surgimento. Para Pondé (2011), na teoria winnicottiana, o conceito do medo não se 

baseia em sua origem inata, mas leva em consideração as experiências do indivíduo no mundo 

e com o mundo, acrescidos das fantasias. Ele pode ser observado em duas grandes vertentes: 

como uma condição existencial humana, discutida dentro dos fenômenos de saúde-doença e 

normal-patológico; e em relação ao amadurecimento emocional do indivíduo, considerando os 

desafios de cada etapa e suas relações interpessoais. Assim: 

 

Os medos são material de diagnóstico, são a ponta do iceberg, cabendo ao analista 

considerá-los na formulação diagnóstica que norteia o acompanhamento terapêutico 

ao paciente. O paciente é uma totalidade da qual os medos fazem partem, e é cuidando 

dessa totalidade que eles se vão, pelo menos em sua forma mais recrudescida, 

simplesmente por não serem mais necessários (Pondé, 2011). 

 

Para compreender um pouco mais desse conceito em tal contexto teórico, é importante 

reservar um olhar mais aprofundado aos pressupostos winnicottianos. De acordo com Winnicott 

(1962/2007), o bebê nasce com um impulso ao desenvolvimento que corre bem se há condições 

suficientemente boas do ambiente, sendo que saúde, nessa perspectiva, é um conceito 

relacionado a maturidade emocional. Com o crescimento da criança, as necessidades mudam e 

o ambiente precisa acompanhar essas transformações. Todavia, como descrito anteriormente, o 

cuidado da criança é afetado não apenas pelos pais, mas pelo território complexo dos distúrbios 

emocionais do indivíduo, de grupos de indivíduos e da sociedade. Por esse motivo, destaca-se 

a:  

 

importância da continuidade do ambiente humano, e do mesmo modo, do ambiente 

não-humano, que auxilia a integração da personalidade do indivíduo; da confiança, 

que torna o comportamento da mãe previsível; da adaptação gradativa às necessidades 

cambiantes em expansão da criança, cujo processo de crescimento a impele no sentido 



da independência e da aventura; da provisão para concretizar o impulso criativo da 

criança (p. 67-68) (1962/2007) 

  

O ego, para Winnicott (1956/2000a), é a parte da personalidade que tende a se organizar 

como uma unidade de acordo com as condições proporcionadas pelo ambiente. O processo de 

maturação, segundo ele, é marcado por estágios desenvolvimentais: dependência absoluta, 

dependência relativa e rumo à independência. O primeiro ambiente da criança é a mãe, que se 

adapta às necessidades do bebê para satisfazê-las. Para tanto ela é auxiliada pelo estado de 

preocupação materna primária no início da vida da criança, quando ela e a mãe se identificam 

e formam uma unidade. A mãe suficientemente boa é aquela figura que é capaz de se adaptar 

às necessidades do bebê e permitir que ele vivencie uma experiência de onipotência. Essa 

experiência ocorre dentro de um processo de ilusão: há uma necessidade e ela é satisfeita e 

como não existe diferenciação eu-não eu, isso conduz o bebê à crença de que ele criou essa 

satisfação por si mesmo (criatividade primária e experiência da ilusão).  

Com relação às angústias vividas pelo bebê desde o início da vida, Winnicott 

(1963/1994) descreve, no estágio de dependência absoluta, as angústias impensáveis e o medo 

do colapso. O colapso está relacionado com o fracasso da organização das defesas contra as 

angústias impensáveis. Como ser dependente, o bebê não consegue se defender das falhas que 

podem existir no ambiente, o que compromete o desenvolvimento do seu sentido de ser; desse 

modo, ele apenas pode reagir e desenvolver a ansiedade de aniquilamento. O ambiente, assim, 

precisa reduzir as irritações ao redor da criança, pois dessa forma, elas poderão ser absorvidas 

pela área de onipotência dela (1945/1982). Após fornecer suficientes oportunidades de ilusão 

para o bebê, mais para o final do estágio da dependência absoluta, gradativamente a mãe vai se 

afastando e cometendo pequenas falhas (desilusão), que permitem que ele tolere sua ausência e 

consiga lidar com a frustração; assim, a criança começa a internalizar os cuidados maternos e 

adaptar-se a essas imperfeições da genitora. Nesse momento o bebê alcança o que Winnicott 

(1963/1983a) denominou de estágio da dependência relativa. Nele, como a criança começa a se 

separar da mãe, ela passa a ter mais consciência de sua necessidade dela. Para lidar com a 

ausência da genitora, o bebê pode fazer uso de objetos que são representativos dela, os objetos 

transicionais (Winnicott, 1951/2000b), pois já consegue fazer uso de objetos externos de forma 

criativa (criatividade secundária).  

O conceito de fenômenos transicionais e objetos transicionais foi introduzido por 

Winnicott (1953/2019) para descrever a área intermediária da experiência, em que há o uso de 

um objeto que não faz parte do corpo do bebê, mas ainda não é totalmente reconhecido como 

pertencente à realidade externa. O objeto transicional constitui a primeira posse não-eu da 



criança, sendo um símbolo da relação entre ela e a mãe, de forma que, nessas condições, ele 

auxilia a suportar os períodos de separação da genitora.  

O domínio dos fenômenos transicionais é uma terceira área de experimentação do ser 

humano, que se constitui da vida interior e exterior, um território que substitui a experiência 

anterior de ilusão, e que na vida adulta vai incluir a arte e a religião, bem como outras 

manifestações culturais. O brincar também acontece nessa área; com isso, é nele que a criança 

consegue ser criativa e, dessa forma, descobrir o Self. A área das experiências transicionais é 

essencial para estabelecer uma relação criativa e pessoal da criança com o mundo. Enfim, as 

experiências, fenômenos e objetos transicionais assinalam a capacidade do indivíduo de “ser” 

no mundo, de nele viver uma vida que faça um sentido pessoal. Na vida adulta (Winnicott, 

1953/2019), 

 

Os fenômenos transicionais se tornam difusos, ficam espalhados por todo o território 

intermediário entre a ‘realidade psíquica interna’ e o ‘mundo externo conforme 

percebido por duas pessoas em comum’, ou seja, ficam espalhados por todo o campo 

cultural. (...) e passa incluir o jogo, a capacidade de criação e apreciação artística, o 

sentimento religioso, o sonho. (p. 20) 

 

Winnicott (1945/2000c) esclarece que – unir com o próximo o bebê só é capaz de “ser” 

a partir de determinadas condições, que incluem os cuidados recebidos pela mãe nos primeiros 

meses de vida. O holding, considerado suporte afetivo, é uma das funções maternas 

fundamentais nesse início, juntamente com o handling, que diz respeito ao manejo físico da 

criança: “segurar” no colo, trocar fraldas, alimentar, lavar, oferecer afeto. Além disso, é essa 

figura devotada que proporciona uma apresentação da realidade em pequenas doses, 

possibilitada pelas pequenas falhas que ocorrem de forma gradativa e não invadem a área de 

onipotência do bebê. 

Esses cuidados permitem que o bebê seja bem-sucedido nas tarefas desenvolvimentais 

de integração, personalização e realização. Por meio da consistência desses cuidados e da 

confiança em si e no outro a criança pode sentir-se como uma unidade, uma pessoa (integração). 

A existência do bebê unido em psique e soma começa a fazer mais sentido, as atividades 

motoras são percebidas como partes dele (personalização), o que colabora para definir a 

presença de uma membrana limitadora, que diferencia o eu e o não-eu (realização). Em outras 

palavras, a criança se torna gradualmente capaz de sentir que tem um corpo próprio, 

necessidades próprias e que há um mundo externo a ela e diferente dela. O alcance das 

capacidades de integração, personalização e realização possibilita que o bebê adquira o 

sentimento de continuidade de si mesmo no tempo e com relação ao mundo; por isso pode 



estabelecer vínculos criativos com ele. A criatividade e o gesto espontâneo ganham espaço, 

permitindo que o indivíduo se sinta real (verdadeiro Self) (Winnicott, 1962/1983b). 

No terceiro estágio de desenvolvimento, o de rumo à independência, quando tudo corre 

bem, a criança já adquiriu confiança no meio, introjetando os cuidados maternos e projetando 

as necessidades pessoais; desse modo ela consegue se proteger além dos cuidados reais que lhes 

são ainda oferecidas. A confiança em si e no ambiente permite que a criança sinta empatia e 

preocupação para com os objetos (concernimento), conseguindo se diferenciar dos outros e se 

responsabilizar pelos próprios atos (Winnicott, 1963/1983a).  

Na teoria winnicottiana, a criatividade é a base de um viver no mundo que faz sentido; 

ela diz respeito a uma coloração das atitudes em relação à realidade externa. O viver criativo 

seria, então, sinônimo de saúde para Winnicott (1962/2007). Nesse sentido, é na terceira área 

da experiência, já no estágio rumo à independência, que se instala o uso de símbolos que 

representam o mundo externo, o mundo compartilhado, visto como distinto do mundo interno.  

Com relação à sua concepção sobre os medos, Winnicott (1945/1982) os compreende 

como tendo um papel defensivo para o indivíduo. Segundo ele, todas as fases do 

amadurecimento emocional são acompanhadas de agonias impensáveis, que direcionam a 

pessoa a criar defesas para se proteger. Quando existe o medo do colapso, este seria referente a 

um fracasso da organização defensiva, que retornaria a um estado (de agonia). Esse estado 

refere-se a uma catástrofe que já havia ocorrido no passado, embora seja sentida pela pessoa 

como uma tragédia passível de acontecer no futuro. As agonias primitivas consistem no temor 

de sentir-se não integrado, cair para sempre, perder a junção psiquessoma, perder o senso do 

real e a capacidade para se relacionar com os objetos, contra as quais o indivíduo recorre a 

defesas como desintegração, self-holding, despersonalização, exploração do narcisismo 

primário e a estados autísticos.   

Segundo Winnicott (1963/1994), embora o evento que suscitou o medo do colapso e a 

agonia que o acompanha pertençam ao passado, por razões defensivas, ele não foi integrado no 

Self na época devida, ou seja, não foi de fato experienciado. Por isso ele permanece 

inconsciente, mas rondando o indivíduo, até que ele possa fazer de fato a experiência dele com 

ajuda de um ego auxiliar, o terapeuta, substituto transferencial da mãe. Nessa nova experiência, 

ele poderá receber o apoio que lhe faltou no passado e integrá-lo ao Self. Nesse contexto, há 

uma diferença significativa entre viver algo e realmente experienciá-lo. Esses acontecimentos 

vividos, mas não experienciados não ficam no passado, porque o ego precisa reuni-los (ou seja, 

experienciá-los) em seu momento e incluí-los na sua área de onipotência atual. O medo da 

morte física, por exemplo, pode referir-se ao medo da morte psíquica, do aniquilamento, que já 



ocorreu em algum momento da vida da pessoa, tendo sido provocado por uma intrusão do 

ambiente.  

 Portanto, o medo, na teoria winnicottiana, está presente em todo o amadurecimento 

emocional e desempenha um papel de proteção. É a concepção winnicottiana de que o medo 

também estaria relacionado a um fracasso da organização defensiva, originado por uma invasão 

do ambiente que não respeitou as condições reais da criança para incluí-lo na sua área da 

onipotência, ele também seria conformado pelas vicissitudes do contexto histórico, social e 

cultural em que ela vive, atravessadas e matizadas em maior ou menor grau pela família, de 

acordo com a idade dos filhos. É por isso que consideramos essa vertente da teoria psicanalítica 

como apropriada para compreender os medos infantis na sociedade contemporânea.    

A fundamentação teórica aqui exposta mostra, que o medo infantil já foi muito estudado 

em contextos diferentes que comprovam o seu papel fundamental para a sobrevivência humana. 

Nesse contexto, e tendo a teoria winnicottiana do amadurecimento emocional como guia, o 

presente trabalho tenciona ampliar esse conhecimento, ofertando uma contribuição para a 

compreensão dos medos infantis na sociedade atual, especialmente considerando o impacto da 

pandemia do SARS-CoV-2, de modo a fornecer subsídios para nortear intervenções clínicas 

junto às crianças, tornando-as mais compatíveis com suas necessidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 OBJETIVO 

 

 O objetivo do presente trabalho foi realizar uma investigação sobre os medos infantis 

atuais, incluindo os objetos que o provocam, a sua natureza, as defesas empregadas contra ele, 

a percepção do meio exterior pela criança e as suas condições de elaboração dessa emoção, ou 

seja, de sua assimilação no Self. Uma vez que a literatura mostrou existirem variações na 

experiência do medo infantil de acordo com o sexo e o nível socioeconômico, os objetivos 

secundários foram realizar uma comparação entre as crianças do sexo masculino e feminino e 

também entre aquelas procedentes de escolas públicas e privadas.  

           Finalmente, mas não menos importante, foi realizado um cotejo entre os medos das 

crianças anteriormente ao advento da pandemia do SARS-CoV-2 e no decorrer desse 

acontecimento. O conhecimento dos medos infantis em todas essas condições permitirá o 

desenvolvimento de estratégias de intervenção terapêutica mais compatíveis com as 

necessidades das crianças, aumentando a eficácia da abordagem desse sofrimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 DISCUSSÃO 

 

O objetivo do presente trabalho foi realizar uma investigação sobre os medos infantis 

atuais, incluindo os objetos a que ele é atribuído, a sua natureza, as angústias principais e as 

defesas empregadas contra elas, a percepção do meio e as condições de elaboração dessa 

emoção. Inicialmente, os objetivos tencionavam explorar possíveis diferenças de acordo com o 

sexo da criança e o nível socioeconômico (divisão em escolas públicas e privadas), mas o início 

da pandemia do SARS-CoV-2, que foi um acontecimento que resultou em impactos 

significativos (Barros, Barros Neto e Barros, 2020; Blass, 2021) exigiu uma análise suplementar 

sobre as suas repercussões sobre os temores das crianças. Por esse motivo, foi adicionado entre 

esses objetivos específicos também conhecer se houve diferenças no período anterior e durante 

a pandemia. 

Para isso, foi necessário realizar uma adaptação no Procedimento de Desenhos-Estórias 

com Tema e, em consequência, a coleta de dados foi feita de duas formas: a primeira (anterior 

à pandemia) foi realizada de forma presencial em grupos nas dependências das escolas, e a 

segunda de forma remota, online e individual. A maior dificuldade da modalidade remota de 

aplicação do DE-T foi de controlar os materiais usados, que mesmo indicados corretamente aos 

pais e às crianças antes da coleta, nem sempre foram respeitados, acrescentado o uso de 

canetinha, régua e/ou tesoura.  

Ambos os formatos de aplicação resultaram em valiosas UPs, com um material 

informativo que foi analisado ao longo dessa dissertação e permitiu conhecer os medos infantis 

de crianças em uma amostra não clínica, expondo diferenças importantes entre os grupos 

estudados (meninas x meninos, escola pública x particular, período anterior à pandemia x 

durante a pandemia). 

Inicialmente, os resultados das crianças, de um modo geral sustentaram os pressupostos 

de Dumas (2011) de que os principais medos no período de desenvolvimento acima dos 7 anos 

de idade, consistiam no de acidentes, mortes e catástrofes. Apesar desses temores estarem 

presentes nas crianças por nós estudadas, eles não foram os únicos, havendo a inclusão de outros 

objetos, alguns mais típicos de crianças menores (5 anos), como animais selvagens e criaturas 

imaginárias e até mesmo do escuro, mais presente em crianças de dois anos. Assim, os temores 

encontrados não parecem ter relação somente com a idade cronológica da criança e os desafios 

que ela enfrenta em seu desenvolvimento (Baptista, 2000) havendo a interpenetração de 

conteúdos de outras fontes dela conhecidas. Dessa forma, essas percepções condizem com as 



afirmações de Santos (2003) de que os medos não se mostram imutáveis ou definidos, mas 

coloridos pelas experiências passadas e presentes, além do espaço-tempo ocupado pela criança. 

Nesse cenário, houve uma variedade de objetos de medos referidos pelos participantes 

deste estudo e, consequentemente, em suas naturezas, que classificamos em quatro categorias: 

fantasiosa (personagens de filme de terror, objetos/fenômenos sobrenaturais, monstros e 

criaturas fantásticas e boneca), fantasiosa invadida pelo real (Momo e vídeos da internet), real 

(Coronavírus, animais e insetos, objetos/fenômenos da natureza, assalto/ladrão, morte ou 

separação dos pais, comportamento do pai e bronca) e real invadida pela fantasia (escuro).  

A natureza fantasiosa, embora não tenha constituído maioria entre os resultados gerais 

das crianças, representou uma parte importante das menções delas, especialmente para os 

grupos de meninos, de alunos de escola pública e no período anterior à pandemia. Essa 

importância dada à fantasia correspondeu ao que Bettelheim (2002a) teorizou: ela se mostra 

como um recurso disponível à criança para conseguir acessar o mundo ao seu redor, partindo 

da compreensão de que o infante ainda não compartilha com os adultos a mesma capacidade de 

apreender as explicações mais racionais e abstratas. Nessa mesma direção, Corso e Corso 

(2011) adicionam que a fantasia pode valer-se de elementos de histórias fantásticas, como 

filmes, livros, contos e outras, quando o indivíduo não é capaz de realizar esse movimento 

sozinho. 

Dessa forma, mesmo que os participantes se encontrassem na faixa etária 

correspondente ao período de latência, caracterizada por um maior apego à realidade concreta 

e imediata, os resultados deste estudo demostraram que eles nem por isso deixavam de usufruir 

dos recursos da imaginação, acessando a seu repertório de criaturas fantasiosas criadas por eles 

ou de outras existentes nas histórias culturalmente compartilhadas. Assim, expressaram medos 

de criaturas comedoras de cabeças ou que engoliam a criança, figuras de lendas urbanas, como 

a criatura em forma de bode e a “Grandma”, objetos e fenômenos sobrenaturais (fantasma, 

caveira), bonecas e os filmes de terror e de seus personagens, como It, Anabelle e Jason, que 

inclusive constituíram maioria dos objetos citados desse tipo. Esses resultados revelam uma 

predileção das crianças, especialmente dos meninos e daquelas procedentes das escolas 

públicas, por histórias fantásticas mais atuais, muito difundidas culturalmente, que fazem parte 

da sua realidade mais imediata com uma predileção para as figuras mais específicas, ou seja, 

situadas em personagens determinados. Já esses medos, quando presentes nos grupos das 

meninas, se referiram a objetos mais generalizados, como a caveira, o fantasma, os zumbis. De 

qualquer maneira, nos meninos e nas meninas estudados, pelos menos nessa faixa etária, os 

filmes de terror pareceram ocupar, em parte, o espaço dos contos de fadas, desempenhando 



funções parecidas com as deles, embora algumas particularidades possam existir, por exemplo 

a de uma maior fixação da fantasia compartilhada, sustentada principalmente pela oferta mais 

abundante de imagens pela televisão. Nesse sentido, os resultados sustentam os pressupostos 

de Belltheim (2006) e de Corso e Corso (2011) de que as histórias recentes têm um potencial 

de cumprir o mesmo papel dos contos de fada no imaginário infantil, embora não excluam a 

sua importância. De maneira geral, os filmes e os contos parecem compartilhar uma linguagem 

semelhante e simples, que é exatamente o que possibilita uma aproximação pessoal deles por 

parte das crianças.  

Os objetos de natureza fantasiosa referidos pelas crianças, de forma geral, remeteram a 

personagens cruéis, agressivos e destruidores, favorecedores da projeção da angústia, 

constituindo-se em perseguidores externos passíveis de despertar o temor quanto à integridade 

do ego. Nesse sentido, embora esse tipo de angústia reclame a ação de mecanismos defensivos 

mais próximos do registro psicótico, nem sempre eles foram combatidos por defesas dessa 

natureza, mas também por expedientes do tipo neurótico. Independente do tipo de defesa, na 

maioria das vezes elas não foram totalmente eficazes para aplacarem os medos. Assim, apesar 

dos conteúdos mais fantásticos poderem testemunhar uma maior ação da capacidade criativa da 

criança, eles também se tornam mais difíceis de contornar, visto que usufruem menos dos 

limites oferecidos pela realidade exterior, que poderiam fornecer contornos mais definidos à 

angústia, possibilitando o seu manejo mais focalizado. O recurso aos objetos fantasiados 

sustentados pelos elementos da realidade cultural compartilhada (personagens de filmes de 

terror), parece constituir, assim, um meio termo entre uma ambiguidade completa do universo 

da fantasia e o objeto concreto da realidade objetiva. 

Esses resultados reiteram, portanto, a importância que a fantasia ocupa para as crianças 

e confirmam as observações de Anzieu-Pummereur (2008) e de Mathelin-Vainer (2008) sobre 

a sua ubiquidade na clínica e na pesquisa. Porém, Bettelheim (2002b) enfatiza que o recurso à 

fantasia só é possível quando a criança dispõe de um ambiente que oferece certa segurança para 

acessar essas criaturas fantásticas. Quando essa confiança no meio não existe, as fantasias 

podem perder seu espaço, o que é passível de gerar um esvaziamento interno e um predomínio 

da ocupação pelo real no psiquismo infantil. Essa prevalência do real, foi observada nos nossos 

resultados, principalmente em alguns dos subgrupos, embora em nenhum momento ela tivesse 

sufocado completamente a criatividade infantil.  

A personagem da Momo foi emblemática com relação à presença do papel da realidade 

exterior que se infiltrava na fantasia infantil. Essa figura se aproxima dos personagens de filme 

de terror ou de lendas urbanas, compartilhando muitas das características deles que citamos, 



mas ela também se caracteriza por uma invasão da realidade que influencia na natureza da 

fantasia. Ela não é um elemento que implica em uma busca ativa de suporte na realidade 

compartilhada dos objetos da imaginação infantil, como os personagens de filmes de terror. Ela 

permanece no imaginário, mas se impõe a ele, abrupta e inesperadamente, quando a criança 

está ocupada com outras atividades na internet. Assim, a sua história inclui uma manipulação 

externa e imprevisível, que poderia surgir nos conteúdos virtuais consumidos pelas crianças, 

diferentes dos demais personagens, que permitem certo controle em sua aproximação. Além 

disso, ela não é uma figura que ataca diretamente a criança, mas que leva esta última a realizar 

ataques contra si mesma. Por isso, o temor é o da sua penetração (sem controle) no Self da 

criança, transformando-se de perseguidor externo a interno. Com isso, as possibilidades de 

proteção da criança diminuem. Essa figura esteve muito presente como objeto de medo no 

grupo de crianças de escola pública, principalmente entre as meninas. No entanto, é importante 

considerar que a coleta de dados de grande parte desses alunos foi realizada no período anterior 

à pandemia do SARS-CoV-2, quando a figura da Momo ficou muito conhecida, implicando na 

influência de uma história real sobre a fantasia, debatida anteriormente2. Ela também sugere 

uma exposição das crianças a conteúdos adultos que elas podem não estar ainda preparadas para 

absorver, devido a um acesso irrestrito ao meio digital (Inácio et al., 2019), sem supervisão. O 

acesso aos filmes de terror também revela a fragilidade dessa vigilância. 

Nessa direção, Bittencourt (2007) notou, na clínica psicanalítica como as referências a 

medos de objetos pertencentes à realidade concreta começaram a se sobrepor aos temores 

imaginários. Em acordo com essa observação, os resultados desta pesquisa mostraram que, 

embora os medos de objetos produzidos pela fantasia infantil estivessem presentes em 

quantidade importante, que debatemos acima, não foram eles que prevaleceram em vários dos 

subgrupos estudados. Desse modo, os temores reais ligados a objetos concretos da realidade 

objetiva predominaram nos grupos das meninas e no período da pandemia, que também foram 

os grupos que apresentaram mais menções a objetos de medo, e entre os estudantes de escola 

particular.  

Dentre esses objetos reais, o Coronavírus, animais e insetos, assalto/ladrão e 

objetos/fenômenos da natureza tiveram mais destaque; além deles houve uma presença 

importante de temores vinculados à sua situação familiar, envolvendo a perda de entes queridos 

(morte ou separação dos pais), ou o temor das atitudes e comportamentos de um membro da 

família; esses se caracterizam por se relacionar a riscos atuais e potenciais (independente do 

 
2 Vale notar que, mesmo com o advento da pandemia, essa figura permaneceu importante no imaginário infantil 

como objeto de medo, não tendo sido suplantada pelo Coronavírus ou outro elemento. 



seu grau de maior ou menor realismo). Nesse contexto, principalmente o medo ligado ao 

contágio do Coronavírus e à morte (própria e/ou de familiares), e secundariamente os medos 

das catástrofes naturais, corroboram o impacto do contexto atual em que a criança vive nos 

medos que ela experimenta (Santos, 2003, Bittencourt, 2007, Ermann, 2020). 

No grupo das meninas, no tocante aos medos mais vinculados aos objetos reais, 

prevaleceram os animais e insetos, em acordo com a conclusão de Chaiyawat e Jezewski (2006) 

e de Pérez e Martínez (2010), de que essa predileção ocorreria especialmente pela aparência 

“feia” dos objetos e a falta de familiaridade com eles. Além desses, elas apresentaram medos 

de fenômenos/objetos da natureza e de situações que envolviam seus familiares, como 

acidentes, perdas e separações. Assim, elas pareceram ser mais impactadas pelos conteúdos da 

realidade exterior, que assume primazia sobre o espaço do imaginário como recipientes para a 

projeção da angústia. Dessa forma, após as ansiedades persecutórias, foi angústia de perda do 

objeto a que mais assombrou esse grupo, demostrando uma preocupação das meninas não 

apenas consigo mesmas, mas também com o outro.  

Esse predomínio dos medos vinculados a objetos da realidade exterior também foi 

observado no grupo procedente de escola particular. Em nossa opinião, essa preponderância 

parece vincular-se às exigências que vêm sendo feitas às crianças na sociedade contemporânea. 

Nesse sentido, Vectore et al. (2018) discorreram sobre elas serem compelidas a corresponder 

às exigências de uma sociedade caracterizada por um fluxo acelerado de mudanças e a buscar 

o aperfeiçoamento constante, para tornarem-se a melhor versão de si e estarem à altura de uma 

competição feroz. Consideramos que face às modificações contínuas e rápidas da sociedade, a 

criança necessita estar atenta o tempo todo, e cada vez mais precocemente, a um mundo exterior 

que se altera e exige o desenvolvimento de habilidades diferentes a cada dia. Diante disso, os 

objetos apresentados se tornam fluidos, a monotonia necessária para a sua assimilação criativa 

pelo Self é cada vez mais rara e, em consequência, a integração do objeto real àquele 

criativamente concebido torna-se mais difícil. Por isso, a celeridade e a impermanência que 

qualificam a sociedade contemporânea apresentam um risco, para a criança, de fomentar um 

funcionamento falso Self. No caso das crianças procedentes das escolas da rede privada, a 

condição socioeconômica mais favorável viabiliza um maior acesso às diversas ferramentas 

para o seu “aperfeiçoamento”, como os variados cursos e formações dirigidos a ela, 

sobrecarregando-as e impelindo-as a uma atenção constante ao mundo real. Por isso, passo a 

passo ele vai se inserindo no contexto das fantasias, embora nossos dados mostrem que, 

felizmente, ele não as tenha suplantado, nem tenha condenado o Self verdadeiro ao exílio. 



 O maior acesso a essas ferramentas de “aprimoramento pessoal” (que, no fim das contas 

de “pessoal” tem muito pouco) torna essas crianças ainda mais expostas a uma torrente de 

informações que muitas vezes é confundida com conhecimento. No entanto, se Bauman (2008) 

afirmou que essa maior exposição das crianças às informações está diretamente relacionada 

com as percepções de ameaças, elas não redundaram em uma diferença importante na 

quantidade de medos entre as crianças de escolas públicas e privadas. Desse modo, se o acesso 

à informação não interferiu de forma expressiva na quantidade de medos mencionados nesses 

dois grupos, nos alunos da rede particular eles parecem ter servido para torná-los mais alertas 

ao mundo objetivo e nele situarem os seus medos, principalmente as meninas.   

 Nesse contexto, a pandemia do Coronavírus teve um papel fundamental entre os medos 

infantis; ela pareceu inflar as referências a medos situados em objetos da realidade objetiva, 

mas em um grupo em que essa tendência já existia. Como Delumeau (2009) ressaltou que cada 

época tem um temor central, esse vírus parece ser a ameaça de agora, que as pessoas precisaram 

acompanhar o desenrolar da pandemia e desenvolver medidas de proteção concretas e 

emocionais para enfrentá-la. O Coronavírus mostrou ter grande impacto sobre as crianças e, 

com isso, apesar de um maior apego dos meninos a objetos de medo vinculados à fantasia, eles 

também pareceram ser bastante afetados pela realidade da pandemia – por isso nossa análise 

demonstrou uma mudança importante entre os medos infantis referidos nos dois períodos. 

Como apontou Barros, Barros Neto e Barros (2020), esse momento favoreceu as respostas de 

medo, principalmente por estar envolto em tantas incertezas. Foi e ainda está sendo necessário 

ter um espaço e tempo para metabolizar o que ele significa em termos de ameaça, demandando 

boas condições das funções egoicas e um sentido de Self mais solidamente constituído; por isso 

as crianças seriam mais vulneráveis aos seus impactos emocionais. Por isso, conforme 

mostraram os resultados desta pesquisa, os medos das crianças se intensificaram nesse período, 

bem como a percepção da fragilidade, tanto própria quanto das suas figuras de cuidado. Face a 

essa situação, a necessidade delas de suporte do meio também aumentou. 

Nesse cenário, de uma maneira geral, a percepção que elas tiveram do meio nos dois 

períodos foi sobretudo desfavorável, perigosa, assustadora e agressiva. Se parte dessas 

características pode ser explicada porque o objeto de medo foi incluído nessas descrições, elas 

também parecem carregar, ao menos em parte, o sentido descrito por Bauman (2008) de que a 

sociedade atual, com o seu funcionamento em que tudo se torna facilmente descartável, 

favorece a instabilidade e a tensão. Em acordo com Bauman, Bittencourt (2007) e Ermann 

(2020) também afirmaram que o mundo realmente está oferecendo mais perigo, por isso os 

medos vinculados a objetos externos estão mais presentes na vida das crianças. Por isso, e 



conforme mostraram os nossos resultados, a pandemia favoreceu um movimento que já existia 

anteriormente. No entanto, a questão que consideramos mais relevante a discutir, é que nem 

sempre essa percepção negativa do medo foi contrabalançada por outra, mais benéfica, 

principalmente para os alunos da rede pública e para os meninos. Nesse sentido, para as crianças 

da rede pública, essa percepção de um meio menos benéfico pode estar vinculada ao acesso 

mais precário das camadas mais pobres a recursos de proteção diante das adversidades, como 

havia assinalado Bauman (2008) em seu estudo referente ao furacão Katrina. Porém, a surpresa 

dos resultados foi o aumento das percepções positivas do meio pelas crianças durante o período 

da pandemia em comparação ao anterior a ela. Se parte desse acréscimo também pode ser 

creditada ao nível socioeconômico das crianças, visto que nesse período aquelas procedentes 

de escolas privadas compuseram a grande maioria do grupo, não é possível ignorar a hipótese 

de que, diante de uma grave situação de crise, as crianças respondam com uma confiança maior 

de que o meio em que vivem terá condições de afrontar e triunfar sobre as ameaças. Desse 

modo, parece que ao menos nessa faixa etária, a criança também contribui para constituir aquilo 

que Winnicott (1983/2007) denominou como ambiente suficientemente bom. 

Essa confiança parece também responder pelo fato de que as defesas do registro 

neurótico predominaram no período da pandemia sobre as do tipo psicótico. Se por um lado 

esses resultados mostram-se condizentes com uma atenção maior aos elementos da realidade 

externa durante o período da pandemia, por outro lado eles revelam que, mesmo diante das 

angústias persecutórias e de aniquilação enfrentadas nesse período, as crianças não reagiram 

por meio de regressões. Desse modo, as angústias, apesar de sua natureza pareceram 

permanecer de alguma forma mais circunscritas e, portanto, mais acessíveis ao seu manejo, sem 

reclamar um retorno a modos primitivos de funcionamento mental. Porém, do mesmo modo 

que com relação à percepção do meio pelas crianças, o fator socioeconômico se sobrepõe a essa 

interpretação, visto que nas crianças da rede privada de ensino essa supremacia do registro 

defensivo neurótico também esteve presente. 

O emprego de um número variado de defesas pelas crianças, independente do grupo a 

que elas pertenciam não resultou, no entanto em uma eficácia mais definitiva delas nem em um 

desfecho mais definitivo no que concerne a uma vitória no controle da angústia. Com isso, parte 

da ansiedade ainda permanecia rondando a criança, sem ser assimilada no Self. Embora à 

primeira vista essa observação pareça ter uma conotação negativa, não sustentamos ser esse o 

caso. Uma integração completa no Self implicaria em um domínio mais definitivo do medo, o 

que colocaria em risco a integridade da pessoa porque a privaria de uma emoção essencial para 

a sua proteção física e emocional. Não se trata, portanto, de chegar a um estado de viver sem 



medo, mas de viver com o medo, mas com a confiança em si e no meio, principalmente no caso 

das crianças. Portanto, o medo, que nos coloca frente a frente com a condição de vulnerabilidade 

do ser humano é mais passível de ser digerido quando vem acompanhado de fraternidade e 

solidariedade. Assim, as afirmações de Bauman (2008), Bittencourt (2007) e Ermann (2020) de 

que o mundo se tornou mais perigoso deve-se não apenas a uma aceleração das trocas de 

informações em que que ameaças que ocorrem do outro lado do mundo têm um impacto sobre 

o sujeito, mas também à característica essencialmente individualista e competitiva da sociedade 

em que vivemos.   

Além de se constituir como um fator de proteção para o indivíduo e a espécie, 

concordamos com Anzieu-Pummereur (2008) em que o medo tem uma função muito 

importante no desenvolvimento emocional infantil: ele é uma maneira de nomear as angústias, 

simbolizá-las e criar mecanismos de defesa. Por isso, ele é essencial não apenas para a 

sobrevivência física, mas também psicológica, pois ajuda as pessoas a evoluírem. Desse modo, 

também compactuamos com Mathelin-Vainer (2008) em que, em uma intervenção clínica, o 

objetivo de conhecer os medos de uma criança ou de um adulto não é para eliminá-los e, sim, 

para poder estabelecer uma comunicação com o paciente. Acrescentamos que com isso, a 

pessoa é inserida no universo relacional compartilhado e adquire melhores condições de se 

proteger. 

Finalmente, é importante destacar que mesmo com a realidade buscando se impor nos 

objetos eleitos para a localização dos medos infantis, nossos resultados demonstraram que, 

felizmente, ela não usurpou o lugar da fantasia e da imaginação, revelando que, apesar dos 

reveses da sociedade contemporânea, as crianças ainda têm conseguido manter a esperança de 

viver criativamente na realidade compartilhada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O medo é uma emoção fundamental do ser humano, necessária para a preservação da 

sua integridade física e emocional. Apesar de contar com uma base biológica, ele é também 

determinado em sua natureza e intensidade por fatores de ordem histórica, social, econômica, 

cultural, familiar e psicológica. Dessa maneira, cada época e cada sociedade é caracterizada por 

temores específicos e formas particulares de manejá-los. 

O século XXI é marcado por uma agilidade nunca vista na troca de informações entre 

diferentes pontos do mundo, passíveis de redimensionar a dimensão geográfica do medo. 

Portanto, receios de tragédias que acontecem em todo o mundo, por sua difusão pela mídia, se 

aproximam do indivíduo, mesmo que ele viva a milhares de quilômetros de distância de onde 

elas tiveram lugar. Face a essa realidade, a percepção do medo pode se intensificar. Portanto, 

no mundo atual existe uma maior capacidade do ser humano de conhecer as ameaças, o que, de 

um lado positivo, auxilia a criar estratégias para enfrentá-las. Porém, como os recursos 

disponíveis para esse enfrentamento não estão disponíveis para todos, dada a desigualdade 

social que impera nos tempos modernos, as possibilidades de proteção variam de acordo com a 

condição socioeconômica da pessoa. 

As crianças não estão isentas dessas influências; ao contrário, por sua condição física e 

emocional incompleta, elas são particularmente vulneráveis às ameaças. Assim, como os 

adultos, elas experimentam angústias relacionadas ao intenso fluxo de modificações da 

sociedade atual, principalmente o medo de não se adaptarem a elas. Com isso, elas são cada vez 

mais bombardeadas pela necessidade de desenvolvimento de recursos para o seu 

aperfeiçoamento pessoal, inundadas por cursos e formações para se tornarem a melhor versão 

de si mesmas. Nesse contexto, a presente investigação buscou conhecer os medos vividos 

atualmente pelas crianças brasileiras, particularmente aquelas que residem no estado de São 

Paulo, considerando as particularidades dessa emoção de acordo com o sexo da criança, o nível 

socioeconômico e os impactos que ela sofreu decorrentes do advento da pandemia do SARS-

CoV-2. Nessa empreitada, o Procedimento de Desenhos-Estórias com tema se mostrou como 

um profícuo mediador de comunicação com as crianças, passível de fornecer essas informações, 

mesmo com a adaptação da coleta de dados presencial para o formato online que foi necessária 

em decorrência das medidas de isolamento social requeridas para o controle da pandemia. No 

entanto, algumas dificuldades foram encontradas nessa mudança de aplicação, concernentes 

aos materiais utilizados pelos participantes para a execução das unidades de produção, que nem 

sempre foram respeitados na administração online.  



Apesar desse limite, ambas as modalidades de aplicação resultaram em ricas UPs, que 

permitiram conhecer os medos infantis em uma amostra não clínica, incluindo os objetos em 

que eles eram localizados, sua natureza, as angústias e defesas empregadas para combatê-las, a 

percepção do meio e as condições de elaboração, além de expor as diferenças entre os grupos 

estudados (meninas e meninos, escola pública e particular, período anterior à pandemia e 

durante a pandemia), que foram analisadas ao longo dessa dissertação. 

As análises realizadas reafirmaram as conclusões da literatura científica de que o medo 

é uma maneira das crianças acessarem o seu mundo interno, mas ele também reflete como elas 

se relacionam e são impactadas pelos acontecimentos do mundo ao seu redor. Assim, eles não 

se resumem à influência biologicamente determinada da idade cronológica e aos desafios 

enfrentados no desenvolvimento, mas englobam as experiências pessoais e coletivas. Por esse 

motivo os objetos de medo referidos foram diversos, remetendo tanto a ameaças vinculadas a 

elementos da realidade exterior quanto da fantasia infantil. 

Nossos resultados mostraram uma prevalência de medos vinculados a objetos da 

realidade exterior nas meninas e nos alunos da rede privada de ensino. Esses medos também 

foram mais presentes nas crianças durante o período da pandemia do Coronavírus. Embora esse 

evento tenha tido uma importância grande na natureza dos medos das crianças, ele apenas 

reiterou essa tendência de localização dos temores em objetos da realidade objetiva, mas não a 

definiu por si só. A maioria das angústias referidas pelas crianças foi de tipo persecutório, mas 

mesmo assim as defesas preferidas para o seu combate foram do registro neurótico, 

principalmente durante o período da pandemia, demonstrando que a ansiedade de alguma 

maneira permaneceu circunscrita, sem reclamar uma regressão do ego em mais alta escala. A 

percepção do meio foi sobretudo negativa, visto que ele contemplava também o objeto temido. 

No entanto, no período da pandemia essa propensão esteve um pouco mais contrabalançada 

pela atribuição de características positivas ao ambiente, revelando que, em uma situação de 

crise, as crianças também respondem com um aumento da confiança nas pessoas do seu entorno.  

O predomínio dos medos localizados em objetos da realidade externa esteve em acordo 

com as conclusões da literatura (Ermann, 2020; Bittencourt, 2007). Apesar dessa supremacia, 

os medos ligados às criações da fantasia ainda ocuparam um espaço importante nas menções 

das crianças, demonstrando que a tendência a um maior apego aos objetos da realidade exterior 

para situar o medo não foi demasiada a ponto de suplantar a imaginação infantil. Os desfechos 

das produções do DE-T, em sua maioria, não mostraram a possibilidade de uma assimilação da 

angústia mais definitiva pelo Self, permanecendo a criança em alerta face ao objeto de temor. 

Tal resquício da angústia, porém, não é necessariamente negativo, visto que a permanência de 



um certo grau de temor é necessária para a preservação da criança, desde que ele não seja 

paralisante para o seu desenvolvimento.  

Nesse contexto, o objetivo de conhecer os medos não foi empreendido visando a busca 

de formas de exterminá-los, mas sim compreender o seu papel protetor na vida da criança e 

como ele se altera em acordo com o contexto histórico, social, econômico e cultural em que ela 

vive. Mesmo assim, esse conhecimento é de auxílio para a prática clínica, que poderá empregá-

lo em intervenções que busquem integrar o medo como um elemento propulsor de um 

desenvolvimento emocional saudável e pleno de sentido para a criança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERÊNCIAS 

 

 

Aiello-Vaisberg, T. M. J. A.; Ambrosio, F. F. (2003). Rabiscando Desenhos-Estórias com Tema: 

pesquisa psicanalítica de imaginário coletivos. In: Trinca, W. Procedimento de desenhos-

estórias: formas derivadas, desenvolvimentos e expansões. (pp. 277-302). São Paulo: Vetor. 

 

American Psychiatric Association. (2014). Transtornos de Ansiedade. In APA. Manual de 

Diagnóstico e Estatística de Distúrbios Mentais DSM-V. (pp. 189-234). Porto Alegre: Artmed. 

 

Anzieu-Premmereur, C. (2008). Monster business is psychoanalysis business: how toddlers and 

Young children in psychoanalytic psychotherapy learn to contain their fears. Journal of infant, 

child, and adolescent psychotherapy, 7(3-4), 158-164. doi: 10.1080/15289160802380149. 

 

Baptista, A. (2000). Perturbações do medo e da ansiedade. Uma perspectiva evolutiva e 

desenvolvimental. In I. Soares (Ed.), Psicopatologia do desenvolvimento. Trajectórias 

(in)adaptativas ao longo da vida. (pp. 90-140). Coimbra: Quarteto. 

 

Barbieri, V. (2010). Psicodiagnóstico Tradicional e Interventivo: Confronto de Paradigmas? 

Psicologia: Teoria e Pesquisa, 26(3), 505-513. 

 

Barbieri, V. (2015). A experiência materna de mulheres brasileiras, francesas e magrebinas e o 

desenvolvimento do Self infantil (Livre Docência, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo). 

 

Barros, E. M. R., Barros Neto, A. M. da R., & Barros, E. L. R. (2020). O potencial traumático da 

 pandemia de covid-19. Revista Brasileira de Psicanálise, 54(2), 45-57. 

 

Bauman, Z. (2007). Introdução: Sobre a vida num mundo líquido moderno. In. Z. Bauman. Vida 

Líquida. (pp. 7-23). Rio de Janeiro: Zahar. 

 

Bauman, Z. (2008). Medo Líquido. Rio de Janeiro: Zahar. 

 

Bettelheim, Bruno. (2002a). A importância da exteriorização - Figuras e situações de fantasia. In: 

_____. A psicanálise dos contos de fadas. (pp. 64-69). São Paulo: Paz e Terra.  

 

Bettelheim, Bruno. (2002b). A necessidade infantil de mágica. In: _____. A psicanálise dos contos 

de fadas. (pp. 47-55). São Paulo: Paz e Terra. 

 

Birman, J. (2019). Mal-estar na atualidade: A psicanálise e as novas formas de subjetivação. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira.  

 

Bittencourt, M. I. G. F. (2007). Espaço real, espaço simbólico e os medos infantis. Latin America 

Journal of Fundamental Psychopathology On Line, 4(2), 229-237. Recuperado em 10 de maio 

de 2018 em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-

03582007000200009. 

 

Bittencourt, J. B. M. (2009). “O inferno são os outros”: uma análise sobre o medo do estranho 

na cidade de Fortaleza (CE). Revista Mal-estar e Subjetividade – Fortaleza, 9(1), 161-185. 

 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-03582007000200009
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-03582007000200009


Burnham, J. J. (2007). Children’s fears: a pre-9/11 and post-9/11 comparison using the american 

fear survey schedule for children. Journal of counseling & development, 85, 461-466. 

 

Burnham, J. J. & Hooper, L. M. (2008). Fears of american children following terrorismo. Journal 

of Loss and Trauma, 13(4), 319-329. doi: 10.1080/153250207017422011. 

 

Chaiyawat, W. & Jezewski, M. A. (2006). Thai school-age children’s of fear. Journal of 

Transcultural Nursing, 17(1), 74-81. doi: 10.1177/1043659605281977. 

 

Corso, D. L.; Corso, M. (2006). Fadas no divã. Porto Alegre: Artmed. 

 

Corso, D. L.; Corso, M. (2011). A psicanálise na terra do nunca: ensaios sobre a fantasia. Porto 

Alegre: Penso. 

 

Dalgalarrondo, P. (2008). A afetividade e suas alterações. In P. Dalgalarrondo. Psicopatologia e 

Semiologia dos Transtornos Mentais. (pp. 155-173). Porto Alegre: Artes Médicas. 

 

Delumeau, J. (2009). História do medo no ocidente 1300-1800: Uma cidade sitiada. Rio de Janeiro: 

Companhia de Bolso. 

 

Dumas, J. E. (2011). Os transtornos de ansiedade. In ______. Psicopatologia da infância e da 

adolescência (3ª ed.). (pp. 388-446). Porto Alegre: Artmed. 

 

Ermann, M. (2020) Dealing with “new fears”: Psychoanalysis facing global threats and terrorism. 

International Forum of Psychoanalysis, 29(3), 200-203. 

 

França, M. T. B. (2013). Do terror primário ao medo protetor: considerações sobre terror, pânico, 

fobia e medo em crianças. Revista Brasileira de Psicanálise, 47(1), 52-66. 

 

Freud, S. (2015). A análise de um garoto de cinco anos (“O pequeno Hans”). In S. Freud. Obras 

completas volume 8: O delírio e os sonhos na Gradiva, Análise da fobia de um garoto de cinco 

anos e outros textos. (pp. 123-248). São Paulo: Companhia das Letras, (Trabalho originalmente 

publicado em 1909). 

 

Freud, S. (2014). Inibição, sintoma e angústia. In S. Freud. Obras Completas volume 17: Inibição, 

sintoma e angústia, O futuro de uma ilusão e outros textos. (pp. 13-123). (P. C. Souza, Trad.). 

São Paulo: Companhia das Letras. (Trabalho originalmente publicado em 1906). 

 

Freud, S. (1976). Dois verbetes de enciclopédia. In: Edição Standard Brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud Vol. XVIII. (pp. 253-274). Rio de Janeiro: Imago 

(Trabalho originalmente publicado em 1923). 

 

Gomes, I. P.; Amador, D. D.; Collet, N. (2012). A presença de familiares na sala de quimioterapia 

pediátrica. Revista Brasileira de Enfermagem, 65(5), 803-808. 

 

Holanda et al. (2013). As bases biológicas do medo: uma revisão sistemática da literatura. Revista 

Interfaces: Saúde, Humanas e Tecnologia, 1(3). Recuperado em 30 de novembro de 2021 em 

http://interfaces.leaosampaio.edu.br/index.php/revista-interfaces/article/view/419.  

 

http://interfaces.leaosampaio.edu.br/index.php/revista-interfaces/article/view/419


Levin, K. (2006). As bases teóricas da psiquiatria dinâmica. In: Gabbard, G. Psiquiatria 

psicodinâmica na prática clínica (pp.35-48). Porto Alegre: Artmed. 

 

Martão, M. I. S., Prestes, C. M. F. M., Souza, C. A. S. R. (2013). Procedimento de Desenhos-

Estórias: Pesquisas Qualitativas. In W. Trinca (Org.) Formas Compreensivas de Investigação 

Psicológica. (pp. 53-96). São Paulo: Vetor Editora. 

 

Mathelin-Vanier, C. (2008). Fears and fobias in child analysis. Journal of infant, child, and 

adolescent psychotherapy, 7(9-4), 176-184. 

 

Negreiros, T. C. G. M.; Féres-Carneiro, T. (2004). Masculino e feminino na família contemporânea. 

Estudos e Pesquisas em Psicologia, 4(1), 34-47.  

 

Organização Pan-Americana de Saúde (2021). Histórico da pandemia de COVID-19. Recuperado 

https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19. 

 

Perez, V. R. & Martínez, L. M. R. (2010). Diferenciais en el miedo reportado por niños e niñas de 

9 a 12 años de edad. Suma Psicológica, 17(2), 163-168. 

 

Pondé, D. Z. F. O conceito de medo em Winnicott (2011). Winnicott e-prints [online], 6(2), 82-131. 

Recuperado em 23 de outubro de 2019 em 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-432X2011000200006. 

 

Ribeiro, C. R., Pinto Junior, A. A. (2009). A representação social da criança hospitalizada: um 

estudo por meio do procedimento de desenho-estória com tema. Revista da SBPH, 12(1), 31-

56. 

 

Ribeiro, K. C. S., Oliveira, J. S. C., Coutinho, M. P. L., Araújo, L. F. (2007).   Representações 

sociais da depressão no contexto escolar. Pandéia, 17(38), 417-430. 

 

Safra, G. (2005). A po-ética na clínica contemporânea. São Paulo: Editora Ideias e Letras.   

 

Santos, L. O. (2003). O medo contemporâneo: abordando suas diferentes dimensões. Psicologia: 

Ciência e Profissão, 23(2), 48-55. doi: 10.1590/S1414-98932003000200008. 
 

Smith, S. L. & Wilson, B. J. (2002). Children’s comprehension of and fear reactions to television 

News. Media Psychology, 4(1), 1-26. doi: 10.1207/S1532785XMEP040101. 

 

Summers, F. (2017). Fear and its vicissitudes. International Forum of Psychoanalysis, 26(3), 186-

192. 

 

Tardivo, L. S. P. C. (2013). Derivações do Procedimento de Desenhos-Estórias atendimento em 

grupo. In: Trinca, W. Procedimento de desenhos-estórias: formas derivadas, desenvolvimentos 

e expansões. (pp. 339-364). São Paulo: Vetor. 

 

Tardivo, L. S. P. C. (2005). O adolescente e sofrimento emocional nos dias de hoje: reflexões 

psicológicas. Encontros e viagens. (Livre docência, Instituto de Psicologia da Universidade de 

São Paulo). 

 



Trinca, W. (2013). Formas tradicionais de aplicação. In: Trinca, W. Procedimento de desenhos-

estórias: formas derivadas, desenvolvimentos e expansões. (pp. 13-26). São Paulo: Vetor. 

  

Trinca, W. (1999). A pesquisa em psicanálise como uma sequência de movimentos criativos. 

Revista de Psicologia Hospitalar, 17(1), 9-13. 

 

Trinca, W., Tardivo, L. S. P. C. (2000). Desenvolvimento do Procedimento de Desenhos-Estórias 

(D-E). In J. A. Cunha. Psicodiagnóstico V. (pp. 428-438). Porto Alegre: Artmed. 

 

Trinca, W. (1984). Processo diagnóstico de tipo compreensivo. In W. Trinca e cols. Diagnóstico 

Psicológico: A prática clínica. (pp. 14-24). São Paulo: EPU. 

 

Viera, A. C. D.; Zornig, S. M. A. J. (2015). Ambiente violento, infância perdida? Revista 

Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, 18(1), 88-101. 

 

Vilhena, J., Bittencourt, M. I. G. F., Zamora, M. H., Novaes, J. V. & Bonato, M. C. R. (2011). 

Medos infantis, cidade e violência: expressões em diferentes classes sociais. Psicologia Clínica, 

23(2), 171-186. 

 

Vinuto, J. (2014). A Amostragem em Bola de Neve na pesquisa qualitativa: um debate em aberto. 

Temáticas, 22(44), 203-220. 

 

Winnicott, D. W. (2007). O ambiente e os processos de maturação. (I. C. S. Ortiz, Trad.). Porto 

Alegre: Artes Médicas. (Trabalho original publicado em 1983). 

 

Winnicott, D. W. (2007). Provisão para a criança na saúde e na crise. In _____.  O ambiente e os 

processos de maturação (pp. 62-69). (I. C. S. Ortiz, Trad.). Porto Alegre: Artes Médicas. 

(Trabalho original publicado em 1962). 

 

Winnicott, D. W. (2000a). Preocupação materna primária. In ______. Textos selecionados: da 

Pediatria à Psicanálise (pp.491-498). (J. Russo, Trad.). Rio de Janeiro: Francisco Alves. 

(Trabalho original publicado em 1956). 

 

Winnicott, D. W. (1983a). O desenvolvimento da capacidade de se preocupar. In ______ O 

ambiente e os processos de maturação (pp. 70-78). (I. C. S. Ortiz, Trad.). Porto Alegre: Artes 

Médicas. (Trabalho original publicado em 1963). 

 

Winnicott, D. W. (2000b). Objetos transicionais e fenômenos transicionais. In ______ O brincar e 

a realidade. (pp. 13-44). (J. O. A. Abreu, & V. Nobre, Trad.). Rio de Janeiro: Imago. (Trabalho 

original publicado em 1951). 

 

Winnicott, D. W. (2019). O brincar e a realidade. (Trabalho original publicado em 1953). 

 

Winnicott, D. W. (2000c). Desenvolvimento emocional primitivo. In ______. Textos selecionados: 

da Pediatria à Psicanálise (pp. 269-285). (J. Russo, Trad.). Rio de Janeiro: Francisco Alves. 

(Trabalho original publicado em 1945). 

 

Winnicott, D. W. (1983b). A integração do ego no desenvolvimento da criança. In ______. O 

ambiente e os processos de maturação (pp. 55-61). (I. C. S. Ortiz, Trad.). Porto Alegre: Artes 

Médicas. (Trabalho original publicado em 1962). 



 

Winnicott. D. W. (1982). Porque choram os bebês. In ______. A criança e seu mundo (pp. 64-75). 

Rio de Janeiro: LTC Editora. (Trabalho original publicado em 1945). 

  

Winnicott, D. W. (1994). O temor do colapso. In. D. W. Winnicott. Explorações Psicanalíticas. 

(70-76). (C. Winnicott, R. Shepherd, M. Davis, Orgs.) Porto Alegre: Artes Médicas, 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


