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RESUMO 
 

Esta pesquisa consiste num esforço de compreensão da problemática do abuso e 

vitimização intrafamiliar severos e continuados em crianças e adolescentes, na perspectiva 

psicanalítica. A incidência com que afeta a população infanto-juvenil, revela a dimensão 

portentosa desta problemática constituindo-se num grave fenômeno de saúde pública, que 

ainda encontra força e legitimação no cotidiano de silêncio das vítimas, acossadas pela 

vergonha, culpa e impotência. Esta modalidade de opressão, assola suas identidades 

prematuramente fragmentadas. A partir de  minha atuação em uma instituição governamental, 

destinada ao atendimento de famílias em circunstâncias de risco para a violência doméstica, 

proponho-me a circunscrever as conseqüências para a subjetivação de crianças e jovens 

vítimas de abusos físicos e sexuais  perpetrados pelos pais ou seus substitutos. Meu interesse 

está motivado pela busca dos efeitos de uma modalidade especializada de falha ambiental (os 

impingements), qual seja a injúria física, vivida como invasão pelo infante. Esta distorção no 

ambiente doméstico desfavorecedor, é lesiva ao desenvolvimento emocional, à construção e 

apropriação de uma  identidade pessoal, ao potencial de  criatividade, instaurando estados de 

desamparo e de aflição sem palavras, expressos tão somente em atos. Tal modalidade 

traumática seria determinante na instauração da conduta delinqüencial, esta decorrente da 

profanação do cerne do self e da esperança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

                                   

       This research consists in an effort of comprehension of the problems that the abuse and 

the familiar victimization with children and teenagers brings about, in the psychoanalytic 

views. The high frequency that this problem is detected in the young population reveals the 

big proportion that it reachs, constitutioning a serious phenomenon of the public health that 

yet find strength and legitimation in the daily of the victim’s silence, pursued by the shame, 

guilt and incompetence. This modality of apression, destroy their identities prematurely 

fragmented. Based in my performance in a governmental institution destinated to the 

attendment of families in circumstances of risk to the domestic violence, I suggest to encircle 

the consequences to the subjectivity of children and teenagers victms of physical and sexual 

abuse caused by the parents or their substitutes. My interest is motivated by the search of the 

effects from the impigement, with any physical injurie, faced as an ivasion by the young. This 

distortion in the negative domestic atmosfhere causes damage to the emotional development, 

to appropriation of a personal identity and to the potential of creativity, establishing states of 

isolation and affliction without words that are expressed only in acts. This traumatic modality 

would be decisive when it comes to the deliquential conduct, passing of the profanation of the 

core from the self and from the hope.   
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 “Ser indesejado, 
 ser atirado de uma pessoa para outra nos primeiros meses de vida,   

  predispõe à doença anti-social”. 
                                                          (D. Winnicott, 1940) 

 
 
 
 
 



Eu  não  pedi  pra  nascer 
(Facção Central) 

 

                                  Minha mão pequena bate no vidro do carro 
                              No braço se destacam as queimaduras de cigarro,  
                          a chuva forte ensopa a camisa, o short... 
                      Qualquer dia a pneumonia me faz tossir até a morte! 
                  Uma moeda, um passe, me livra do inferno,  
              me faz  chegar em casa e  não apanhar de fio de ferro. 
         O meu playground não tem balança, escorregador,  
             só mãe vadia perguntando: __ Quanto você ganhou? 
                 Jogando na minha cara que  tentou me abortar,  
                     que tomou cinco injeções pra me tirar. 
                          Quando eu era nenê tentou me vender uma ‘pá de vez’,  
                               quase fui criado por um casal de inglês. 

                         Olho roxo, escoriação, porra, que foi que eu  fiz?  
                                      Porque em vez de tá brincando, tô colecionando cicatriz ? 
                                   O seu papel devia ser cuidar de mim,  
                               cuidar de mim,  
                          cuidar de mim! 
                      Não me espancar, torturar, machucar, me bater, eu não pedí pra nascer! 

                      Eu não queria Playstation, nem bicicleta, só ouvir a palavra filho da boca dela, 
Ouvir o grito da janela: 

       A comida tá pronta! 
            Não ser espancado até a morte, pra ficar no farol a noite toda. 
                 Qualquer um ora pra Deus pra pedir que ele dê felicidade, dinheiro, saúde. 
                     Eu oro pra pedir coragem e ódio em dobro  
                         pra amarrar minha mãe na cama, por querosene e meter fogo. 

                                           Outro dia a infância dominou meu coração,  
                                                 gastei o dinheiro que eu ganhei com um álbum do Timão 

                             Queria ser criança normal que ninguém pune,  
                         que pula amarelinha,  
                     joga bolinha de gude 
                  Cansei só de olhá o parquinho ali perto 
              senti inveja dos moleques fazendo castelo. 
          Foda-se se eu vou morrer por isso!  
                  Obrigado meu Deus por um dia de sorriso. 
                    À noite as costas arderam no couro da cinta, tacou minha cabeça no chão, 
                          Batia, batia, me vez engolir figurinha por figurinha, 
                             Espetou meu corpo inteiro com uma faca de cozinha. 
                                 Mãe, devia te matar mas não sou igual você,  
                                    invés de me sujar com seu sangue, eu prefiro morrer... 

 
 
 
 
 
* A letra desse ‘rap’ me foi entregue por uma das crianças atendidas nesta pesquisa, em uma 
das consultas realizadas em maio de 2004. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
                                “A violência que fala, já é uma violência que pretende ter razão,      

                                                            é uma violência que se situa na órbita da razão 
                                                                 e já começa a se negar enquanto violência.” 

                                                                                                                    (Paul Ricouer) 
 

 

       Uma cena cotidiana: enquanto aguardava na fila de um banco para ser atendida, assim 

como dezenas de outras pessoas, eu observava algumas mães acompanhadas  por seus filhos 

pequenos. A espera se mostrava longa, tediosa e inquietava-nos a todos. As crianças de 

diferentes idades ali presentes, buscavam contornar tal desconforto com uma brincadeira sem 

brinquedos, inventada na ocasião: apenas circulavam pela sala, tagarelavam e riam. Pareciam 

exitosas em transformar aquele ambiente em um lugar aprazível, pois se divertiam 

imaginativamente, borboleteando pelos cantos disponíveis e aumentando o calor no local.  

As mães, iradas, em vão os chamavam repetidas vezes, querendo-os ao seu lado, talvez 

complacentes e inertes. Até que uma delas pegou o filhinho pela orelha e dependurando-o pelo 

braço, repreendeu-o e ameaçou-o duramente, caso tornasse a sair de perto dela, onde ninguém se 

sentiria seguro e confortável para permanecer. O menino, notóriamente ferido e indignado pela 

violência do tranco que o paralisava, engoliu o choro e a decepção. Encolheu-se indefeso diante 

da autoridade esmagadora do adulto, emudecido, definhando física e moralmente.  

 Os espectadores assistiam a tudo placidamente, não manifestando algum 

constrangimento ou incômodo com a cena de infundada agressão. Seus olhos adultos, que um dia 

também borboletearam, agora apenas buscavam o tilintar da máquina registradora e o lento vagar 

daqueles enfileirados como ‘gente grande’, a ocupar-se de coisas verdadeiramente importantes.  

As palmadas, solavancos e torções comumente aplicados como medidas disciplinares 

lícitas, tornam qualquer criança confusa, no tocante a sentir-se inocente quanto à fúria materna, 

ou com um poder assustador de exacerbá-la.  

Uma atmosfera de trauma dominou a situação que eu presenciava, sobrecarregada pela 

assintonia da criança com a mãe. Estava instaurada uma autêntica confusão de línguas, pensando 

com Ferenczi, que aponta um choque entre o universo de expressão infantil e o dos adultos. 

Estes podem bem considerar como errada, perigosa e combatível uma investida que 

simplesmente decorre do natural exercício da vitalidade, do qual o crescer não pode prescindir. 

Referiu o autor: “Os delitos que a criança comete, de brincadeira, só passam a ter um caráter de 
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realidade, pelas punições passionais que recebem de adultos furiosos, rugindo de cólera, o que acarreta 
numa criança não-culpada até então, todas as conseqüências da depressão.” 1 

A não-receptividade da instintividade do gesto infantil carrega-o de destrutividade e 

culpa, como aquela criança manifestava em seu retraimento, definhando em seu self vibrátil, 

pulsante e imaginativo, como concebo a natureza espontânea da criança. Depressão, sentimento 

de vazio, falta de sentido no acontecido, alienação, frente ao excedente e irracional do gesto 

materno. A prática de maus-tratos é tanto mais traumatizante, quanto mais improcessável, ao 

despontar como irracional e inexplicável, para quem a sofre. 

Perguntei-me sobre o porquê de tanta rudeza a calar a voz infantil... Observei inúmeras 

marcas e manchas dispersas pelos braços da criança. De onde adviriam aquelas pequenas lesões? 

A mãe, queixando-se do trabalho de educar filhos e parecendo ouvir minha indagação silenciosa, 

prosseguiu sua conversa com uma companheira da fila: referiu que seu outro filho chorava por 

tudo desde bebê, e que o neurologista a orientara  a que batesse nele, pois caso contrário ele lhe 

demandaria muito trabalho quando crescesse. A autoridade incontestável desse profissional, 

adepto da idéia de que ‘é de pequenino que se torce o pepino’, levou a mãe à assunção de uma 

pedagogia da violência contra os filhos. De modo irrefletido ela aderiu a práticas que, entendo 

engendradas historicamente, e cujos efeitos se fizeram sentir no comportamento do filho 

primogênito. Tais ‘corretivos’ não surtiram a contenção necessária pois, segundo ela, o menino 

continuou ‘impossível’. Ela e o filho restavam aprisionados a um circuito relacional viciado em 

gritos, castigos e no flagelo do corpo:  

‘Ele só melhora quando apanha. Tenho que bater forte nele com o fio do vídeo-game... 

acredita que ele é frio e não chora e nem sente nada? Diz-me até para bater mais pois não está 

doendo. Acho que no fundo ele nem liga ou até gosta, não sei....’ 

A exposição do elenco de dificuldades e reclames maternos, clamava por alguma 

interferência em prol daquela dupla, mergulhada em evidentes apuros. A relatora prosseguiu, 

como se esperasse que alguém ouvisse seus reclames, desfiando os desatinos cometidos por 

ambos: ela com o filho e ele com os animais que encontrava.  Atirar um filhote de gato à frente 

do carro que passava, matar pombinhos a pedradas na praça e morder a orelha do cachorro da 

casa, foram ações de autoria do menino... gestos tão eloqüentes de furor e de padecimento! A 

quem maltratava aquele menino?...A sí mesmo que encontrava nos bichinhos indefesos, ou 

vingava-se da mão carrasca e implacável dos adultos que incompreensivelmente contra ele se 

erguia? 

                                                           
1  S.Ferenczi. (1933) “Confusão de língua entre os adultos e a criança”. In: Obras Completas. São Paulo, Martins 
Fontes,  v. 4, p. 104. 
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É fato notório que a violência, ao se manifestar de modo freqüente e leviano nas relações 

familiares, evidencia estar arraigada no imaginário de adultos que educam crianças e jovens, 

estes considerados meros objetos/propriedade. Basta que deitemos um olhar mais atento para a 

maneira como são tratados nos parques, nas lojas, nas ruas, nas instituições, nos lares, para 

constatarmos a profusão de gritos, tapas, sacudidelas e ameaças, justificados como necessários 

para filhos incorrigíveis. Travestidos de educativos, tais procedimentos são legitimados pelos 

agressores, conforme justificativas  adultocêntricas, a pretexto de que se está ‘cumprindo um 

dever’, ou  ‘fazendo o melhor para eles’.2 

Essas práticas são baseadas na concepção de que  crianças precisam ser disciplinadas a 

qualquer custo, portanto, os meios justificam os fins. E os meios são descritos pelas crianças que 

ora amedrontadas e retraídas, ora furiosas e entristecidas, vergam sob o domínio de chicotes, 

mangueiras, varas, cordões, borrachas, paus, sapatos, panelas, ferros, água quente, choques 

elétricos, tudo o que servir à finalidade tantalizante dos pais. Considerados como um ‘direito’ ou 

como um ‘bem’ que objetiva a educação do menor, esses métodos corretivos resultam de meras 

descargas tempestuosas, dos afetos incontidos dos pais frente aos filhos. Quanto a estes, temos 

que considerar que nenhum desenvolvimento é possível, a não ser a fixação e a gratificação 

sádica de desejos sexuais ou agressivos do violentador.  

Penso que os que concebem que as condutas de flagelo e de confinamento são as únicas 

indicadas para conter o indesejável na conduta dos filhos, por certo subestimam o poder da 

tolerância, do respeito e da compreensão, subsidiando o diálogo e abordagem firme no lar. 

Alegando ‘não disporem de tempo’, ensinam que  as ameaças proferidas aos berros são mais 

eficazes que a voz firme ao declarar os limites, as normas e os impedimentos. As crianças ficam 

atentas a esses modelos de (de)formação e abstraem que se os pais lhes produzem tais dores, é 

porque devem estar lhe ensinando algo importante sobre a vida, e que também poderão 

reproduzir tais atos em suas relações.       

Sabe-se que alguns filhos criados em um ambiente essencialmente punitivo e 

culpabilizante, podem passar a se relacionar com os pais, com base em uma comunicação 

irritante e provocativa, como estratégia de sobrevivência. Esta pode ser uma maneira poderosa a 

qual eles recorrem, para tentar colocar sob seu controle os agentes da violência, dominantes nos 

lares caóticos, explosivos e incompreensíveis. Sendo assim, eles usam e abusam de artifícios que 

buscam fazer com que os progenitores não descuidem deles, única maneira de se reassegurarem 

                                                           
2  Os que defendem o respeito à pessoa da criança se interrogam, porque a agressão ao adulto pode ser imputada 
como crime e, portanto passível de punição, a violência praticada contra animais considerada crueldade inaceitável, 
e a prática de maus-tratos aos filhos termina sendo minimizada, pois que reputada como um método educativo 
legítimo. 
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que conhecem e dominam o terror ambiental, e que não foram e nem serão esquecidas pelos 

agentes cuidadores, intimamente conhecidos em seus aspectos mais ameaçadores. Sem 

considerar tais determinantes, alguns pais desorientados e sobrecarregados em sua função de 

sustentação de um filho perturbado, podem se habituar a agredi-lo e a condená-lo 

crescentemente, incorrendo em práticas ainda mais violentas de contenção. O abuso da força 

coercitiva pode evoluir numa escala crescente de intensidade e freqüência, culminando em 

fatalidade, desfecho cada vez mais freqüente no cenário doméstico. Todavia é preciso atentar 

para o início insidioso dessas práticas. Não nos esqueçamos de que essas ações desmedidas, 

brotaram dos pequenos e comuns corretivos que reputamos como ‘eticamente corretos’, para 

corrigir os pequenos: consistem das palmadinhas, trancos e repuxões, que resvalam para 

investidas ainda mais violentas, especialmente quando o disciplinador age sob efeito da 

frustração e do ódio. Temos babás, auxiliares de creches, professores e monitores que 

descontentes e apressados, tornam-se impacientes e intolerantes com o movimento turbulento 

que produzem os pequenos em sua ânsia de crescer e dominar os mistérios do mundo. Tanto pior 

para estes, quando criados por pais coléricos e passionais, que parecem não conceber outros 

modos de inibir as condutas infantis consideradas inconvenientes, afora os ameaçadores e 

punitivos.  

Órgãos internacionais como a UNICEF e a Organização Americana da Saúde, apontam 

para o problema da violência e dos acidentes domésticos, fonte de expressivo fator de 

mortalidade de crianças e jovens nos grandes centros do Brasil. A síndrome polifraturária, por 

exemplo, torna-se cada vez mais presente nos ambulatórios dos pediatras preparados para seu 

reconhecimento. Identificar e tratar crianças seviciadas, ainda representa um desafio aos 

profissionais de saúde ou das áreas social e jurídica. Estes, mais preparados, poderão recusar 

práticas  coniventes com a rede delituosa que envolve e vitimiza crianças e jovens neste país.  

Tenho presente que a cultura da violência praticada contra crianças e jovens, tem raízes 

nas desigualdades sociais, e na segregação e marginalização das minorias, devidas aos 

descompassos da globalização e suas regras de mercado. No âmbito doméstico, também ocorre o 

mesmo que o observado no deteriorado tecido da trama social. Os processos de discriminação e 

de subjugo dos mais fracos e impotentes, encontram sustentáculos nas práticas de maus-tratos 

dos menores em seus lares. A tradição de agredir os filhos, fomenta- se nessa cadeia de recusa e 

combate das diferenças e da individualidade. As famílias reproduzem  agudamente o quadro das 

imensas desigualdades que nos oprimem e solapam os princípios de respeito, justiça e 

fraternidade, pilares de um relacionamento condigno. Assim sendo, os padrões de respeito, de 
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bem-querer, e de laço solidário, perdem-se irremediavelmente nas famílias quanto mais em 

contexto de litígio e desagregação.  

É certo também que fatores como desemprego, fome e miséria, disseminação do trabalho 

precoce e escolas com perfil expulsivo, são potencialmente explosivos das relações em situação 

de alto risco psicossocial. Tais desvios não estariam na base do grave fenômeno pelo qual, 

nossas crianças e jovens evadidos de seus lares, vêem sofrendo tão rápida absorção pela rede 

delituosa do tráfico de armas e drogas? Não desconsidero que esses macro-fatores somados à 

acelerada desagregação de valores, à ignorância, a preconceitos e ao falocentrismo, impactam os 

lares vulneráveis nos quais a banalização de práticas domésticas violentadoras se verifica. 

Todavia há que se ressaltar o peso da patologia dos pais que complementa o circuito de 

desfavorecimentos dos brutalizados, tendo em vista os quadros de depressão, alcoolismo e 

toxicomania, desgosto e irritabilidade das personalidades lábeis e altamente agressivas. Temos 

progenitores despreparados para essa missão tão fundamental, da construção de uma sociedade 

mais justa e fraterna, cujos alicerces éticos são lançados no meio familiar. Pais que necessitam 

engajar-se na desconstrução das relações familiares violentas e abusivas, que dominam o cenário 

de muitos lares e que, para além do recôndito destes, cada vez mais se espraiam pelos espaços 

públicos.  

Esta é talvez a face mais cruel e perversa dessa modalidade corrosiva de violência 

doméstica silenciosa, que degrada a esperança no berço mesmo onde a confiança jamais deveria 

estar em questão, implicando graves danos na relação consigo e com o outro. Quando as relações 

pais-filhos são regidas por intimidação abusiva, rígida hierarquização do poder, humilhações, 

críticas e castigos aparentemente imotivados, exigências desmedidas, desconsideração pelas 

diferenças e desrespeito pelas individualidades, encontramos como resposta a essa distorção uma 

infância povoada de pesadelos, incapacidades generalizadas, e especialmente a configuração do 

mau ambiente na personalidade da criança. De posse de defesas organizadas contra tais 

infortúnios, a criança irá permanentemente repetir o evento traumatizante em suas interações.  

A educação pela violência e pelo arbítrio é incompatível com a construção de cidadãos 

respeitosos, cônscios de seus limites e obrigações, desonrando também aqueles que foram 

alçados à condição de cuidar. 

Refiro-me ao estabelecimento de programas de prevenção, que atuem de modo a 

aumentar a competência parental, voltados prioritariamente para  a localização das famílias em 

situações de crise e à identificação precoce dos fatores predisponentes à violência, tais como: 

rejeição franca da gestação, abortos provocados em sucessão, psicose puerperal, desajustes 

conjugais severos, separações traumáticas, viuvez e orfandade, história pregressa dos pais de 
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abuso ou negligência, alcoolismo e drogadicção. As escolas, os centros de convivência e 

esportes, os postos de saúde com os serviços de assistência materno-infantil, são lugares por 

excelência de prevenção, diagnóstico e intervenção precoce no campo da violência doméstica. O 

psicanalista tem muito a oferecer nesses âmbitos de atuação, tanto no combate a essas práticas 

lesivas quanto à minimização de seus efeitos. 

Torna-se necessário, portanto, capacitar as famílias brasileiras a assegurarem aos  seus 

membros, uma educação que não lhes avilte a dignidade, capacitando-as a adotarem padrões de 

convivência não-violentos. É necessário, também, viabilizar transformações nas múltiplas 

relações de opressão presentes na convivência cotidiana, transformando as relações autoritárias 

em relações de autoridade. Algo como transformar o “poder sobre”, que se pauta por ser 

arbitrário e despótico, em “poder de”, que tem por característica ser legítimo, fraterno e 

compartilhável.  

Almejo que pesquisas e ações governamentais ou da iniciativa privada se avolumem, e 

contribuam na direção dos interesses do menor, pois este vem sendo objeto de políticas públicas 

tímidas e ainda de baixa efetividade. Atrasos e desvios de verbas, incompetência administrativa, 

desperdício, corrupção, e morosidade nas ações de atendimento, fomentam um sentimento 

incômodo de impunidade e de descrédito quanto ao enfrentamento e reversão dessas práticas, 

que assolam as esperanças de eqüidade, humanidade e justiça.  

Finalizando esta introdução, recorro ilustrativamente a uma antiga lenda indiana referida 

por Gilberto Dimenstein3, na qual dois pescadores à margem de um rio foram surpreendidos 

pelos berros de crianças que vinham arrastadas pela forte correnteza. Mobilizados, eles pularam 

na água e as salvaram com muito esforço. Mal chegaram às margens os dois, ainda aturdidos, 

ouviram mais berros de quatro crianças que vinham se afogando. Novamente se lançaram para 

salvá-las e mal haviam resgatado duas delas, uma gritaria ainda maior os fez se moverem para o 

leito do rio, no qual mais oito crianças se debatiam. Um dos pescadores virou as costas e 

caminhou na direção de ir embora, diante da reação indignada do colega que o interrogou sobre o 

seu incompreensível afastamento do local da tragédia. O companheiro sem deter-se, respondeu-

lhe:  

‘Faça o que puder aí. Vou tentar descobrir quem está jogando as crianças no rio.’  

Assim o autor, referindo-se à situação das crianças e jovens neste país, lançadas às 

intempéries da vida, invocou as ações exemplares daqueles que, não apenas se lançam para 

salvá-las, mas também, ao mesmo tempo buscam os responsáveis pelas injúrias. São gestos 

                                                           
3 GiIberto Dimenstein, In, “Amigo”. Milton Nascimento, orquestra, jazz, sinfônica. Palácio das Artes, Belo 
Horizonte-Minas Gerais, 22 de setembro de 1994.  
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solidários que nos interpelam e nos convidam à ação. À medida que nos adentramos nesta seara 

de auxílio comprometido, constatamos que faltam braços para auxiliar tantas vítimas, pois é 

incessante a corrente de lamentos. E o que é pior, os responsáveis pelos infortúnios que as 

acometem não estão ‘rio acima’, mas ao nosso lado, ou quem sabe em nós mesmos? Nós 

mesmos, que assistimos ao extermínio diário de crianças e de jovens, posto que assentimos com 

a equivalência perversa entre pobreza e violência. Fariamos parte da legião de cidadãos que, sem 

sobressaltos, assistem a tudo de modo impassível, num gesto de descaso e apatia, surdos às 

crianças sôfregas que boiando nas águas turvas da vida nascente, gritam por socorro e insistem 

em serem ouvidas no colapso delinqüencial? Esse desvio não seria o revés da intolerância, a 

evidência do sofrimento anônimo e insuportável, que lhes é imposto diariamente?  

Infelizmente essa lenda que se refere às crianças atiradas no rio, perde a sua força de 

metáfora em nossa sociedade, convertendo-se em fatos reais, que o noticiário torna públicos 

cotidianamente. No dia 28 de janeiro de 2006, a força da imagem na televisão sobre  mais uma 

ocorrência sinistra, remeteu-me à pesquisa que empreendo. Um bebezinho de apenas dois meses 

de vida foi retirado das águas de uma lagoa da região metropolitana de Belo Horizonte. 

Imobilizada  e envolta em um saco plástico, boiando pela sustentação frági assegurada por um 

pedaço de pau, a criança deslizava para a morte em meio à água contaminada. Sem poder 

debater-se, apenas gritava como meio de pedir socorro. Seus gemidos foram ouvidos, e embora 

não se pudesse identificá-los como humanos, atraíram a atenção misericordiosa de transeuntes. O 

susto, a perplexidade e o horror daquele indivíduo que, ao desamarrar o tosco pacote, 

surpreendeu-se com uma criança nele envolta, ficaram inegáveis nas imagens veiculadas. A 

criança ali depositada pela mãe, como mais tarde se constatou, salvou-se da correnteza 

engolidora de infâncias e subjetividades. Sua resistência sensibilizou-nos a todos espectadores, 

que parecemos pouco reagentes à multidão de crianças atiradas às margens das calçadas, dos 

córregos, das cidades, expurgadas das mínimas condições de existência, esperando que possamos 

responder aos seus lamentos e resgatá-las, enquanto há vida, tempo e esperança. 

Nessa direção, por meio desta pesquisa, busco estar onde a dignidade é vilipendiada, e 

dar voz à dor dessas crianças e jovens excluídos e silenciados, violados no seu direito inalienável 

à cidadania, e em suas condições primordiais de desenvolvimento pleno. Na implementação das 

políticas de apoio, torna-se imprescindível que uma outra concepção de criança se imponha: que 

a consideremos como uma pessoa de direitos, cuja natureza não pode ser aviltada sem exigência 

de ressarcimento. Apesar de ser um viajante precário em sua incompletude, na direção do 

amadurecimento, a criança não poderá ser subestimada ou maltratada em suas necessidades 

vitais, sem elevados prejuízos à condição de humanidade que todos necessitamos alcançar. 
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Este trabalho foi dividido em duas partes: a primeira teórica e a segunda constituída pelos 

relatos clínicos de minha prática na instituição onde foi empreendida a pesquisa.  

Na Introdução apresento minha aproximação ao tema, a relevância de seu estudo e um 

panorama geral sobre a Violência Doméstica, discutindo abreviadamente os aspectos jurídicos e 

éticos implicados e articulando a temática da vitimização infanto-juvenil com a teoria 

psicanalítica. Apresento o recorte da pesquisa, o porquê da escolha da vitimização física e da 

negligência como objeto da investigação no campo da Violência Doméstica e a tese que defendo, 

sobre as condições de sobrevivência nesses casos, com base no potencial criativo. Em 

circunstâncias de sério esmorecimento da criatividade, as manifestações anti-sociais ou, mais 

grave ainda, a delinqüência, se constituirão, ambas, como respostas às invasões corporais. 

No Capítulo I desenvolvo um apanhado histórico da Violência Doméstica e a partir deste 

panorama, enfoco a dinâmica das famílias abusivas e, no seio destas organizações, busco discutir 

o mito do amor parental. Reforço a necessidade da quebra do pacto de silêncio para romper o 

ciclo de maus-tratos infantis. Apresento o perfil da criança abusada e os efeitos de rechaço e da 

dissociação como meios de sobrevivência psíquica.  

O Capítulo II tematiza os estudos sobre o trauma em psicanálise, desde a compreensão 

freudiana da traumatogênese, as reviradas no conceito desde a teoria da sedução, até o 

reconhecimento do fator exógeno nas experiências relacionais perturbadoras. Discuto como os 

estudiosos do self e das relações objetais se beneficiaram das mudanças conceituais operadas, 

curvando-se às exigências clínicas que se impuseram, e trazendo inovações quanto a este vértice. 

O Capítulo III centra-se na teoria da agressividade e da conduta anti-social, um dos eixos 

de sustentação da tese. A teoria da delinqüência como sinal de esperança e as distinções entre 

delinqüência e as manifestações da tendência anti-social, a partir de Donald Winnicott, são 

extensamente apresentadas, dando relevo ao conceito de deprivação. Abordo as origens da 

constituição do senso de moralidade na criança, a partir da relação ambiente-indivíduo, e finalizo 

com considerações acerca da terapêutica apropriada àqueles que sofreram fracassos de 

sustentação do ego e clamam por ressarcimento. 

O Capítulo IV é também medular em termos da argumentação que desenvolvo sobre as 

possibilidades de sobrevivência num ambiente tantalizante, referindo-as ao potencial criativo. 

Apresento também diferentes concepções de analistas sobre a criatividade, demonstrando como 

essas diferenças se referem ao conjunto da obra erigida pelos autores, e estabeleço uma 

confluência entre criatividade e resiliência, um conceito não-psicanalítico. Beneficio-me da 

noção de criatividade, conforme enunciada por Winnicott, e cuja formulação só pode ser 

compreendida como relacionada ao viver autêntico. O gesto da criação é espontâneo, não-
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reativo, naturalmente humano, embora adquira funções semelhantes às de um escudo protetor 

frente aos impactos dos abusos e  aos traumas que pesquisei, ou seja as intrusões corpóreas.  

Na parte II passo então a apresentar as intervenções clínicas realizadas no Projeto 

Aquarela, palco da pesquisa realizada em São José dos Campos. As intervenções configuraram-

se como Consultas Terapêuticas, Estudos de Caso e Análises conduzidas Segundo a Demanda do 

paciente e da família, e tiveram uma perspectiva transdisciplinar. Antes dos relatos clínicos 

propriamente dito, desenvolvo o Capítulo V sobre a metodologia adotada, ou seja, os caminhos 

da investigação, desde a chegada dos pesquisadoresà Instituição, até a implementação e 

sustentação da proposta ao longo de 3 (três) anos de atendimento.  

No Capítulo VI está descrita a jornada psicanalítica empreeendida com crianças  e 

familiares na instituição pública, vítimas de Violência Doméstica. Foram selecionados 7 (sete) 

históricos de pacientes, cuja predominância de violência doméstica passava pela vitimização 

física, embora ocorressem formas mistas de violência em alguns deles. 

Nas Considerações Finais, empreendo uma discussão sobre a clínica peculiar que 

desenvolvi e as conclusões sobre o vínculo entre a Universidade e a Instituição Pública com 

sugestões sobre novas pesquisas. 

Ainda a título de introdução ao trabalho, desenvolverei a seguir considerações quanto à 

escolha do tema, aspectos éticos e legais relevantes à pesquisa nesta área e finalmente a minha 

proposta psicanalítica no que tange ao atendimento desta população. 

 

  1. A  escolha, a circunscrição do tema e o fórum da pesquisa 

                          

A problemática da banalização e reprodução de práticas injuriosas na educação de 

crianças e jovens, de há muito vinha me mobilizando no sentido do engajamento em atividades 

de pesquisa e intervenção institucional. Instigada não apenas como cidadã, mas também como 

analista, fui sendo conduzida ao tema, pela freqüência de queixas expressas por meus pacientes 

ou pelos relatos de meus supervisionandos, relativos ao fenômeno da violência doméstica em 

suas mais diversas expressões. 

Assim sendo, vislumbrei no empreendimento do Doutorado, as condições para 

ambicionar a realização de um estudo mais amplo e engajado sobre os determinantes e os efeitos 

da vitimização e abuso intrafamiliar severo e continuado em crianças e adolescentes. Tornei-me 

familiarizada com essa questão, desde minha experiência no Ambulatório Estadual de Saúde 

Mental, iniciada em 1977. Durante mais de uma década atuei em escolas, creches e ambulatórios 

de pediatria da rede pública, espaços nos quais predominavam dificuldades nas relações pais-
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filhos, causadoras de muitos reclames por ambos os pólos do conflito. No meu contato com os 

familiares, deparava-me com o drama do poder coercitivo e transgressor dos adultos sobre as 

crianças, acarretando-lhes sérios impasses no desenvolvimento. Sem pretender qualquer 

abordagem moralizante, policialesca ou mesmo pedagógica em relação aos agentes promotores 

de tais desventuras, interrogava-me acerca dos efeitos de tais práticas parentais abusivas, que  no 

meu entender, pareciam depauperar os processos saudáveis em curso nos filhos. Essa foi uma 

das hipóteses que aventei, ansiando por maior clareza em relação ao impacto deste traumatismo 

na constituição subjetiva de crianças e adolescentes.   

Entendo que pesquisas sobre o tema devem, além de contribuir para a comunidade 

científica, conferir maior visibilidade a esse fenômeno que é multifacetado e que, apesar de sua 

contundência, dificilmente é admitido e reconhecido como tal, pois ainda não ganhou a devida 

visibilidade.  

Constato que, no Brasil, as investigações sobre Violência Doméstica ainda são ínfimas, 

derivam de importantes iniciativas como as empreendidas pela USP, pela PUC e pelo Instituto 

Sedes Sapientae que mantêm laboratórios de pesquisa, e núcleos de estudos e clínicas de 

atendimentos às vítimas dessa modalidade de violência.4 Outros pólos universitários e 

instituições governamentais vêem adotando os modelos de formação que constituíram. Constato 

que as contribuições mais significativas ao tema, advêm do âmbito acadêmico, no qual os 

pesquisadores encontram mais apoio e encorajamento para rever os preconceitos que nodoam a 

questão e dificultam o seu reconhecimento. Em particular, a última década tem sido emblemática 

no sentido do desvelamento desse fenômeno, sendo registrados notórios progressos no tocante ao 

enfrentamento da exploração e violência infanto-juvenil, fator que se encontra na origem das 

mais diversas disfunções psicoafetivas.  

Na Universidade de Taubaté, tive oportunidade de engajar-me em ações 

multidisciplinares voltadas à população carente, do Grupo de Atendimento às Vítimas de 

                                                           
4 Passarei a utilizar os termos vítima e vitimização,  para referir-me ao alvo de ações que acometem uma pessoa ou 
alguém contra o qual se comete um crime ou um infortúnio. Procuro afastar-me de conotações pejorativas de 
‘pobre’, ‘coitado’, ou ‘inferiorizado’, tradicionalmente evocados em relação aos termos.   Destaco ainda aqui, o 
trabalho do LACRI (Laboratório de Estudos da Criança), vinculado ao Departamento de Psicologia  da USP, 
fundado pelas Prof. Dra. Maria Amélia Azevedo e Dra.Viviane Nogueira de Azevedo Guerra. Essas autoras são 
referência segura sobre essa temática, encabeçando há mais de uma década, a luta e mobilização nacional em prol da 
defesa dos direitos da criança vitimizada. Com larga produção de pesquisas relevantes, e administração de cursos de 
formação de educadores em Violência Doméstica em suas diversas modalidades, essa entidade assume uma política 
definida e ousada de interrupção do ciclo da violência, ambicionando ‘ações-macro’ no âmbito nacional, voltadas ao 
âmbito jurídico, social e antropológico, para alteração do quadro de impunidade. O Centro de Referência da 
Violência Familiar, ligado ao Inst. Sedes Sapientae, embora congregue profissionais pesquisadores que se 
especializaram no Lacri, configura-se como um espaço mais centrado na atuação clínica, no qual a psicanálise 
encontra maiores possibilidades de inserção e de convivência com outras vertentes teóricas, especialmente  o 
Psicodrama e a Terapia Familiar Sistêmica.  
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Violência Sexual (GAVVIS), através do projeto da Pró-Reitoria de Extensão e Relações 

Comunitárias da UNITAU, descortinando essa problemática de dimensão portentosa, que se 

legitima no emudecimento das vítimas acossadas pela vergonha, culpa e impotência.  

No município de São José dos Campos vem sendo realizado anualmente durante o mês de 

novembro, o Fórum Municipal de Combate à Violência Doméstica, do qual tenho participado. 

Foi também instituído oficialmente o Dia Municipal de Combate à Violência contra Crianças e 

Adolescentes. Essas providências pretendem tornar pública a realidade das crianças vitimizadas 

nos lares dos joseenses, conscientizar a população acerca das medidas protetivas e defender o 

não-encobrimento do fenômeno, como modo primordial de combatê-lo. São iniciativas louváveis 

e que mobilizam a sociedade civil contra essa circunstância nefasta. Embora pareçam tímidas e 

incipientes, elas são importantes pois que enfatizam a necessidade de ampliação da estrutura de 

ações, serviços e leis coibidores da exploração e vitimização infanto-juvenis.  

Apesar dos avanços constatados, ainda estamos distantes do cenário predominante nas 

sociedades mais evoluídas. Nos países europeus vem se fortalecendo um movimento, 

encabeçado pela Suécia, de conscientização e de legalização quanto à impropriedade da 

aplicação de meios punitivos dolorosos na educação de crianças.5 No Brasil as punições 

corporais imoderadas, ainda assolam o convívio ordinário dos lares e constituem uma questão-

tabu, portanto intocável, daí a apregoada inviolabilidade dos lares. Nessa perspectiva, o que os 

pais venham a fazer com os filhos, é fator considerado de âmbito privado. Nossa cultura ainda 

consente na concepção da criança-propriedade e no irrestrito domínio dos pais sobre este ‘bem’. 

Os dados oficiais divulgados acerca dos excessos disciplinares e abusos, embora preocupantes 

estão subestimados e atenuam os seus efeitos, resultando em ações protetivas incipientes. As 

providências adotadas esgotam-se simplesmente nos procedimentos de verificação e notificação, 

que não alteram o circuito maligno da violência intrafamiliar.  

Os noticiários denunciam diariamente o quanto crianças, ainda exibindo sorrisos dente-

de-leite, são lançadas num mundo inóspito que as obriga, por exemplo, ao trabalho precoce, à 

prostituição e à imersão no tráfico de drogas. Esse proceder é muitas vezes tolerado pelos pais 

(quando eles estão presentes), que entendem essa prática como uma alternativa à condição de 

miserabilidade em que vivem. São alarmantes os percentuais de incapacidades permanentes, 

mutilações e mortes de crianças e jovens, submetidos aos rigores do trabalho precoce e à 

violência, que dizima suas vidas precocemente.  

                                                           
5  Outros países como a Dinamarca,  Áustria, Finlândia, Noruega, Letônia, Chipre, Alemanha, Israel, Croácia, 
Chipre e Islândia adotaram legislação que abole a punição corporal contra filhos, tanto no âmbito doméstico, quanto 
escolar e institucional, como creches, abrigos, etc... In: O castigo dos cacos quebrados. Guia 1 A/B do LACRI-USP, 
janeiro de 2005, de M. Amélia Azevedo e Dra.Viviane Nogueira de Azevedo Guerra.  
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O estudo promovido por Jane Kane (2004) enfocou a realidade das meninas em nosso 

país que são trabalhadoras domésticas, nos próprios lares ou em ‘casas de família’, nos quais 

sofrem abusos e sevícias de toda ordem. Uma das faces mais estarrecedoras desse quadro de 

depauperação, se revela na constatação da pesquisadora: "Algumas chegam a esquecer o próprio 
nome, após vários anos sendo chamadas por menina".6 São crianças sem nome, desabitadas, 

sujeitadas, que sobrevivem em circunstâncias que não garantem qualquer reconhecimento de sua 

humanidade, indivíduos que sofrem efeitos poderosos de dessubjetivação, que os psicanalistas 

conhecem bem. A pesquisa de Kane demonstra, ainda, que, no Brasil, temos meio milhão de 

crianças trabalhando em regime de escravidão, com enorme vulnerabilidade às situações de 

violência é enorme, sem qualquer direito e acumulando tarefas de alto risco, como a lavoura, o 

minério e a prostituição, só para citar algumas das mais perversas circunstâncias, em que a 

exposição à violência doméstica torna-se muito expressiva.   

Essa realidade adversa desconsidera a vigência do E.C.A., este o instrumento jurídico que 

deu substância às reflexões sobre os mecanismos de proteção, de recuperação e de inclusão, 

zelando pela integridade física e mental de crianças e jovens, frente a uma longa história de 

descaso e de mortificação destes. Todavia, esse estatuto testemunha de modo relevante o arrrojo 

na elaboração de uma lei de vanguarda, mais do que efetivamente sua implementação e 

validação. De fato, a prioridade à infância, apesar de prevista na Constituição, não impede o 

encurtamento e degradação dessa etapa da vida. Desse modo crianças desfavorecidas econômica 

e socialmente, sem direito à cidadania, são incluídas numa rede organizada de prostituição, 

escravizadas por gigolôs que as mantêm em cárcere privado, trabalhando em casas, agências de 

turismo, hotéis de luxo, bordéis ou garimpos. Trabalhos jornalísticos contundentes, de denúncia 

de infanticídio, relacionam tal quadro de prostituição ao elevado índice de desaparecimento  e 

morte de menores no país.7 

Contudo a ameaça não provém unicamente desses setores da sociedade, devotados ao 

consumo e objetalização do corpo infantil. No cotidiano coercitivo dos seus  domicílios, os 

familiares ultrajam o senso de ser de seus membros, especialmente dos “menores”, estes os mais 

vulneráveis. Alguns casos chegam às barras dos tribunais, aos conselhos tutelares, outros às 

                                                           
6  "Servidão afeta 10 milhões de crianças" esta matéria veiculada no Jornal Folha de S. Paulo, 11 de junho de 2004, 
p. A11 no Caderno Mundo. 
7  Refiro-me aos trabalhos do jornalista Gilberto Dimenstein, da Folha de S. Paulo, que teve a coragem de realizar 
pesquisas e de promover denúncias, que pressionaram para que o desempenho da mídia, no tocante ao tema da 
violência contra menores, se alterasse. Este setor da vida em comunidade teve que se comprometer ainda mais 
seriamente com a revelação desse drama, do que com as forças que o acobertavam, trazendo a público fatos que 
envolviam personalidades notórias, inclusive. 
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colunas policiais, o que não impede que uma população expressiva de crianças e jovens persista, 

repito-me, experimentando a barbárie do contato com adultos transgressores e  violentos.  

No período de 1985 a 1990, tive a oportunidade de fazer parte do corpo técnico da 

UCRAMI (Unidade Central de Registro e Atendimento aos Maus-Tratos na Infância), 

Organização Não-Governamental em São José dos Campos, que se constituiu numa primeira 

iniciativa organizada, para identificação e tratamento de crianças traumatizadas, vítimas de 

violência física e/ou sexual. As marcas inquestionáveis da brutalização me impressionavam: 

desde escoriações e hematomas múltiplos, polifraturas com perfurações e lacerações, 

hemorragias devidas a rupturas de órgãos e tecidos, a tentativas de envenenamentos, 

afogamentos ou queimaduras, resultando em deformações e invalidez permanentes, quando não 

se tornavam episódios fatais. Oferecíamos, em tempos de tímido reconhecimento do problema, 

um atendimento multiprofissional de baixo impacto social. A entidade visava receber e 

investigar notificações de abuso infantil, formular diagnóstico e encaminhamento ambulatorial 

ou hospitalização dos pequenos. Além disso enfocávamos o acompanhamento da família, com 

fins à diminuição dos estressores ambientais. Aquele pequeno grupo de trabalho, sobrecarregado 

em suas atribuições de diagnóstico e atendimento, operava ainda afastado da dimensão mais 

realística do problema. Nos casos confirmados, buscava-se uma rede de apoio integrada aos 

parcos serviços oficiais de proteção disponíveis na comunidade. 

Não havia bibliografia ou pesquisas relevantes que substanciassem nossa prática, na 

época. Não concebíamos em nosso projeto, por exemplo, ações de caráter preventivo tão 

importantes, do modo como as entendo hoje. Apesar de suas limitações de recursos e de pessoal, 

a extinção da UCRAMI em São  José dos Campos, deixou a população local desassistida em 

relação a essa questão por um longo período. Os casos de violência doméstica ficaram entregues 

à competência, coragem e boa vontade dos técnicos de saúde e de assistência social, alocados 

nos mais diferentes setores, com registros dispersos e que não permitiam qualquer configuração 

razoável do que ocorria no município. A dissolução do serviço resultava do posicionamento 

temeroso de negação e de ocultação de fatos cruciais da vida familiar, sentidos como incômodos 

e transtornantes. Contudo a postura de não-enfrentamento do fato da vitimização intrafamiliar 

pelos poderes público e privado, não impediu que um largo investimento passasse a ser realizado 

no tratamento desse, que se constitui um grave fenômeno de Saúde Pública em nossos dias. 

Anos mais tarde tomei conhecimento do plano de ação do CMDCA (Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente), que instituíra em 2001 o Programa Aquarela, com 

vistas às ações de proteção de crianças e jovens em situação de violência doméstica, fórum no 

qual foi realizada a presente pesquisa. Tendo em vista prosseguir trabalhando com essa 



 

 

14

problemática, contatei a entidade, cuja Coordenação recebeu com entusiasmo a minha proposta 

de atuação. Decidi-me por uma pesquisa de campo de tipo qualitativa-interventiva, cujo processo 

de investigação dando-se na forma de estudo de casos, não almejaria qualquer validação 

estatística.  

O Programa Aquarela, apesar de advir de uma ação intersecretarias, está vinculado à 

Secretaria Municipal da Promoção Social e tem objetivos semelhantes aos da UCRAMI, no 

entanto, conta com uma estrutura de pessoal e instalações mais adequadas, do que as da 

iniciativa anterior. Todavia, as agruras enfrentadas pela instituição não são muito diversas 

daquela que a precedeu. Encontrei longas filas de espera por atendimento psicológico, 

especialmente entre a população de crianças. O desafio seguinte em nossa empreitada, seria o de 

convencer a equipe técnica, acerca da pertinência de um psicanalista naquela instituição pública, 

atendendo casos daquela natureza e gravidade. Não seria a primeira vez que esse questionamento 

colocado ao psicanalista, o levaria a desmistificar concepções de  detentor de uma prática elitista 

e inaplicável às camadas populacionais desfavorecidas social e economicamente, não podendo 

contribuir com dispositivos institucionais convenientes àquela realidade. Após alguns meses de 

árduo trabalho, eu considerava a inserção da equipe dedicada a esta pesquisa, um fato 

consumado. Passamos crescentemente a participar das iniciativas da entidade, atuando 

integrados às equipes intra e extra-institucionais, inseridos nos diversos serviços da rede 

assistencial, no que tangia à questão da violência doméstica. 

  

2. Considerações sobre aspectos legais e éticos relativos à pesquisa e intervenção no campo 

da violência doméstica  

 

Os profissionais que atendem crianças e adolescentes em situação de violência doméstica 

sentem-se premidos em sua competência e responsabilidades, especialmente quando designados 

como peritos, destacados em termos de emitir pareceres que embasem decisões judiciais, muitas 

das quais redundarão em perda do poder familiar e afastamento da criança, violada em sua 

integridade psico-física.8 

Koller e Lisboa (2002), em um estudo abrangente e norteador sobre aspectos éticos 

implicados nas pesquisas sobre violência doméstica, apontaram para a importância da 

capacitação dos profissionais que devem bem conhecer a realidade do público-alvo para alcançar 

                                                           
8 A Constituição Federal em seu artigo 229 prevê que, pelo Princípio do Melhor Interesse da Criança e do 
Adolescente, pode-se alterar o múnus dos pais de assistir e de educar os filhos enquanto menores, a partir da 
constatação de que estes vêm sofrendo negligência ou maus-tratos. 
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suas particularidades. É imprescindível contornar as estratégias defensivas dos entrevistados, 

evidenciadas em conduta de vergonha e intimidação, recusa peremptória em cooperar, confusão 

entre fantasia e realidade devidas à extrema ansiedade, e principalmente ter em conta a 

ambivalência afetiva da vítima frente ao agressor.  

Assim também o psicanalista, ao atuar neste campo, vê-se confrontado todo o tempo, 

com inúmeras questões éticas e legais, quando se confirmam os indícios de violência abusiva. As 

interrogações que os dispositivos jurídicos institucionais lhe dirigem, trazem pressão a sua lide 

cotidiana, ainda mais quando chamado para atuar em contexto de perícia judicial, e deliberar 

quanto à modalidade, prevalência da vitimização e caracterização dos envolvidos, e prestar 

informes às instâncias competentes quanto à conveniência de prestação de atendimento à(s) 

vítima(s). Ele se depara cotidianamente com a questão da quebra de sigilo e seus 

desdobramentos, por exemplo quando da exigência de elaboração dos laudos e relatórios 

informativos às diferentes instâncias superiores, devendo zelar pelo respeito incondicional à 

privacidade e liberdade dos usuários.  

Mais uma vez, devemos considerar a vigência de uma legislação que assegura direitos e 

estabelece deveres, quanto a esta questão de proteção do menor. Ressalto aqui o art. 67 do ECA, 

que prevê o asseguramento das condições mínimas de desenvolvimento, de proteção e de bem-

estar infanto-juvenil:  

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”  

O não-asseguramento das condições ínfimas que sejam, para que todos os menores desta 

nação tenham acesso a esses bens, deve ser caracterizado como uma violação inaceitável dos 

direitos humanos. Lembro também aqui o Art. 18 do Cod. Civil, cap. II, que dispõe: 

 “É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer 
tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.”  

Eu não poderia deixar de tecer considerações acerca da recente aprovação, em caráter 

conclusivo, do Projeto de Lei n. 2.654/03, que proíbe qualquer forma de castigo físico em 

crianças e adolescentes.9 Essa medida arrojada, resultou de uma longa e laboriosa articulação de 

setores da sociedade civil, cuja importância reside no reconhecimento do direito de que os filhos 

sejam criados sem violência. Incluo aqui aqueles modos usuais de conter que não chegam a 

                                                           
9 A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), aprovou em janeiro de 2006, o relatório da deputada Maria 
do Rosário com este teor, encaminhando-o ao Senado Federal. 
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provocar lesão corporal, mas que certamente deixam marcas perceptíveis em quem se dispuser a 

considerar os reclames da criança. Vislumbro a polêmica que por certo incidirá entre os 

professores e auxiliares responsáveis por cuidar de menores, especialmente sobre os pais, que 

estarão sujeitos às medidas previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente10, acaso venham 

a falhar no que tange ao asseguramento de condições para que seus filhos venham a crescer a 

salvo de maus-tratos.  

Seria ingênuo pensar que o estabelecimento em lei resolveria fenômeno de tal 

complexidade, pois “As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei.”, pensando com Drummond.11 

Acredito em esforços que resultem, sobretudo, em uma transformação gradual dessa cultura 

negativa. Na verdade, a proibição legal dos castigos físicos descortina a importância da 

prevenção e num certo sentido do ‘preparo’dos pais, para a importante tarefa educativa e 

formadora que lhes cabe. 

São direitos enunciados em lei, apregoados cotidianamente, todavia não suficientemente 

garantidos, também por não haver uma cultura forte de exigibilidade em nossa sociedade. No 

decorrer da pesquisa,  deparei com a polêmica questão da denúncia obrigatória, tanto em seus 

aspectos éticos quanto jurídicos, visto que os modos de encaminhamento e de notificação aos 

órgãos capacitados para os procedimentos verificatórios, ainda são desconhecidos pela 

população em seu conjunto. Quando constatadas as condições desumanas e a suspeita de práticas 

espúrias a menores, o E.C.A estabelece que todo cidadão está comprometido com a notificação 

ao Conselho Tutelar da região. 

Resta a questão, que ainda não encontra consenso entre os técnicos e diversos campos de 

saber, afetados por esta problemática, conforme constatei: o princípio de sigilo seria um  modo 

de proteção aos cidadãos, que têm direito inalienável à inviolabilidade de sua vida privada 

(direito sacramentado inclusive  no código penal12)? Ou o fundamental seria retirar a criança do 

                                                           
10 O Estatuto da Criança e do Adolescente, que consiste no conjunto de disposições legais que rege os direitos, as 
políticas de atendimento, de proteção, os procedimentos e disposições relativos aos menores neste país, conforme lei 
n. 8.069 de 13 de julho de 1990, será  referido  neste trabalho doravante, como ECA. 
11 Quando me refiro ao preparo, não advogo a idéia de que uma pedagogização dos cuidados parentais, dê conta de 
todas as dificuldades e desafios que criar filhos contempla. Sei por experiência clínica que orientações, 
aconselhamentos não removem certas determinações inconscientes que subjazem a algumas inadequações no 
cotidiano doméstico, focos patogênicos que a psicanálise pode tão bem dissolver. Por outro lado, entendo que a 
‘escola’ formadora de muitos desses padrões é a própria vida familiar, ou seja aprendemos com nossos próprios pais 
ou seus substitutos como cuidar de filhos, sendo essa a condição-limite e, por outro lado, a via que comporta as 
enormes possibilidades desse trabalho de capacitação parental, da qual se ocupam importantes textos psicanalíticos. 
12  O CNRVV (Centro de Referência às Vítimas de Violência) do Inst. Sedes Sapientae realizou em novembro de 
2004, um Fórum de Debate cujo tema foi “A quebra do sigilo profissional:  Questões éticas no atendimento a casos 
de violência”. Neste evento ficou evidente que os juízes, advogados, profissionais das áreas jurídica e psicológica 
presentes, não encontram um consenso quanto à interpretação da legislação vigente.  
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circuito de maus-tratos, mesmo que adotando medidas de força, como a quebra do sigilo, para 

que as suspeitas sejam devidamente averiguadas e encaminhadas?  

A discussão sobre o sigilo profissional, que aqui delineio tem implicações muito amplas e 

que não se restringem a um campo único do conhecimento, do modo como entendo a questão. 

Há que se definir as responsabilidades e competências, que não se esgotam na normatização dos 

procedimentos pelos conselhos profissionais, mas desembocam sobretudo no campo da filosofia 

e do direito. Se a regulamentação legal não elimina as controvérsias, como esperado, da 

perspectiva da psicanálise, consideramos a criança sob um  ponto de vista ético que torna 

impossível abordá-la como objetificada, ou sentida como propriedade seja dos pais, seja de uma 

escola ou da sociedade.  

Tenho encontrado crianças constrangidas, culpadas e aterrorizadas com os efeitos da 

bruta revelação da vitimização que sofriam: as providências de afastamento, intimações, 

condenações e cumprimento de sentenças judiciais dos progenitores violentos, não lhes atenuou 

o sofrimento. Muitas delas consultaram-nos mostrando-se inconsoláveis e arrependidas pela 

denúncia dos acontecimentos, pois a prisão ou fuga do progenitor abusivo agudizara severamente 

a situação familiar. Não é infreqüente que sua atitude venha a ser repudiada por outros membros 

da família, e que seja responsabilizada pelos transtornos. Precisamos intervir a tempo e com 

sensatez, pois enérgicas medidas legais de proteção às vítimas, quando aplicadas na verticalidade 

e no estrito cumprimento da lei, têm conseqüências extremas para aquele que, desprotegido, 

tornou pública a situação vivida em âmbito privado. Daí a importância da presença do 

psicanalista que em consideração a esses preceitos éticos, terá condição de análise e de escuta, 

atuando para desvendar o vínculo patológico que a vítima sustenta com o progenitor abusivo, em 

termos de culpa, temor, ódio ou fascínio. 

É fundamental portanto que, no trabalho de quebra do pacto do silêncio e da 

subserviência, a vítima seja imediatamente ajudada por uma ampla rede de sustentação, pois de 

nada adianta propor-lhe que fale, se não é ouvida ou sequer assistida em seu drama cotidiano.  

Não ignoro o quanto ainda nos encontramos distantes de uma realidade, que garanta as 

condições mínimas de dignidade aos jovens cidadãos brasileiros, principalmente nos domicílios 

onde vivem e de onde saem, reproduzindo o que sofreram. A violência doméstica lhes retira a 

confiança nos valores fundamentais da vida em comunidade e, sobretudo, condena-os à 

objetificação e à marginalidade, ao lesar seus direitos humanos fundamentais. Direitos que 

embora vigentes em termos das legislações, persistem sendo permanentemente negados e 

aviltados. 
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   3. A proposta de abordagem psicanalítica da criança maltradada 

 

A questão dos maus-tratos e vitimização infantís vem interessando os psicanalistas,  de 

maneira crescente, embora se constate serem restritos os trabalhos de cunho psicanalítico que 

circunscrevem o tema. Os mais freqüentes abordam o tema do incesto, a saber, mais 

especificamente o incesto pai-filha, tais como os estudos de Cromberg (2001), Mees (2001), 

Faiman (2004). Uma considerável quantidade de pesquisas sobre abuso sexual infantil e famílias 

incestuosas tem sido empreendida também na área comportamental-cognitiva ou em psicodrama, 

conforme levantamento bibliográfico que realizei. De qualquer modo, considero que este é um 

campo no qual cabem ainda muitas perguntas, e algumas das já formuladas anseiam por mais 

respostas especialmente aquelas relativas ao potencial de recuperação destas modalidades de 

traumatismos.  

Embora a lente psicanalítica tenha sido relativamente pouco aplicada a esses fenômenos, 

os analistas que trabalham em instituições ou em consultórios privados têm sido convocados a 

opinar com freqüência, acerca dos fatos de abuso e vitimização infanto-juvenis. A resposta é de 

embaraço e de esquiva, decorrente do despreparo técnico para responder a essa clínica.  

Mesmo uma autora do calibre de Joyce Mc Dougall, ao discutir sobre desvio e 

delinqüência, considerou que a prática de  uso de crianças em contexto sexual perverso, seria um 

"problema fora do alcance da psicanálise".13 A tal posição se alinham os analistas que optam pela 

evitação da problemática, eximindo-se de atuar nessa área, tal a complexidade e extensão pelos 

campos social, jurídico, educacional e econômico, que nela estão necessariamente implicados.   

Entendo que a psicanálise, ao não evitar as indagações que lhe são devotadas a partir dos 

diversos fóruns onde é praticada, se revigora e nos robustece sobremaneira enquanto 

psicanalistas. É preciso que não nos furtemos aos espaços de escuta e intervenção que se 

multiplicam e nos fazem exigências em nossos limites, especialmente os provenientes do âmbito 

institucional. Devemos disponibilizar nosso conhecimento onde as necessidades e as angústias 

fundamentais do paciente se apresentam, e clamam por respostas que a ciência pode tão bem 

revelar. Adotar uma psicanálise que, esteja onde estivermos, convide a rearranjos para 

contemplar as distintas modulações de sofrimento psíquico, marcadas por esparramamentos 

somáticos, pela exploração compensatória do intelecto, ou pelas agonias relativas à invalidação 

do próprio viver devido à devastação da esperança, problemáticas que a clínica nos tem 

desenhado crescentemente nos dias atuais.  

                                                           
13  J. Dougall, Mc,  As múltiplas faces de Eros. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 



 

 

19

A nossa ciência tem um instrumental profícuo para abarcar modos de existência diversos 

dos classicamente neuróticos, desde que tomada numa perspectiva ampliada, como almejei no 

desenvolvimento desta pesquisa. Uma clínica que não foi recusada, talvez corroborando a 

consideração de Rodrigué de que  “[...] os analistas contemporâneos estão menos prepotentes e mais 
sensíveis ao sofrimento humano.”14 Todavia já nos anos 30, as injunções de S. Ferenczi no tocante à 

‘benevolência’ da parte do analista, à adaptação da técnica e à ultrapassagem da regra de 

abstinência, já apontavam esta direção para a psicanálise dos pacientes traumatizados. Os 

analistas que se autorizam a pesquisar dispositivos analíticos reinventados o fazem, de certo 

modo, sob a aura de suas inquietações clínico-terapêuticas e compreendem o seu furor sanandis. 

Freud, declaradamente mais devotado às pesquisas metapsicológicas, reconheceu-se um analista 

‘pouco entusiasta’ ou ‘impaciente demais’ para o que dele exigia a análise.15   

Não seria a primeira vez que o analista atuando fora do enquadre clássico, faz algo 

inspirado psicanaliticamente, colocando a boa e velha ciência a serviço das questões do homem, 

sem temor de que necessárias e fundamentadas adequações e reformulações teórico- técnicas, 

venham a vilipendiá-la. Recorro à notável propositura winnicottiana, de que “somos analistas 
fazendo uma outra coisa”,16 cujo autor admitiu a necessidade das análises modificadas, adequadas 

às necessidades de cada situação clínica. Uma outra coisa que não precisa ser estranha à 

psicanálise, cada vez mais revigorada ao abrigar a diversidade e amplitude conceitual. Tal 

propositura, solicita analistas dispostos a ousar e a romper com o tradicional, numa postura de 

convulsionar o estabelecido, característica que pautou o despontar da psicanálise desde sempre.  

Trata-se de um outro fazer, mas essencialmente analítico, pois as noções de transferência 

e do inconsciente, do brincar e do infantil jogam um importante papel, ainda que objeto de 

importantes revisões e dotações de sentido distintas. É como me posiciono frente a esta prática 

na instituição mencionada, conforme Winnicott : “Eu me dou conta de trabalhar como um analista ao 
invés de realizar análise-padrão quando me defronto com certas condições que aprendi a reconhecer.” 17 

Por que este autor contrastaria a idéia de “trabalhar como analista” à condução das 

“análise-padrão”? Penso que situando-se na direção do labor psicanalítico em contraposição à 

técnica formatada, ele obtinha a necessária liberdade e flexibilidade, em oposição à padronização 

e rigidez de certos pressupostos, que quanto mais se justificam como psicanalíticos, mais se 
                                                           
14 Emílio Rodrigué, “Furacão Freudiano”. In, Percurso:Revista de Psicanálise. Ano XV, n. 34, 1/2005, p. 122. 
15 Sempre que encontro essa referência nas “Novas Conferências” (1933), coloco-me a pensar até onde teria ido o 
inventor da psicanálise, acaso se arraigasse à clínica, como magistralmente o fez na estruturação do edifício teórico 
que permitiu o desvelamento do inconsciente. 
16 D. Winnicott (1962b) admitiu enfaticamente a adoção de procedimentos diversos, para adequação do contexto 
terapêutico aos pacientes regredidos que  não poderiam tolerar as circunstâncias de uma análise-padrão.  
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distanciam do inusitado deste campo. Porém há uma consideração ainda mais fundamental neste 

posicionamento de Winnicott, ao explicitar as condições de efetivação de uma análise, que estas 

estariam diretamente relacionadas às possibilidades de funcionamento e de sobrevivência 

psíquica do analista. 

  Ele dedicou o artigo referido de 1962, a esclarecer seu posicionamento a respeito da 

adoção das análises convencionais ou das análises modificadas: no primeiro caso, ele afirmou 

trabalhar com interpretações e verbalizações, procedendo à análise da resistência, da 

transferência, e dos derivados do inconsciente, propiciando a dissolução das defesas e as 

mutações. Winnicott reservava esse trabalho de análise, “[...] para aqueles que a querem, necessitam 
e podem tolerá-la.”18 Quanto às análises modificadas, a diferença consiste no fato de o analista 

dedicar-se a trabalhar com a dependência infantil e os estágios primitivos do desenvolvimento 

emocional do indivíduo e as decorrências desse trilhamento. Dentre as circunstâncias que o 

autor, inspirando-se na clínica pediátrica com mães e bebês, elencou para realizar as análises 

modificadas, encontram-se a pobreza da vida cultural, o temor da ressurgência da loucura, o 

predomínio da patologia ambiental, as personalidades falso-self dominadas pelas dissociações 

predominantes, e ainda, os sintomas de roubo e (ou) agressão decorrentes da tendência anti-

social. 

Na instituição em que desenvolvi a investigação, encontrei como manifestação expressiva 

da falha ambiental que pesquisava, a conduta anti-social, fator que me conduziu à construção das 

hipóteses que sustentam a tese que apresento abaixo. Esse distúrbio é significativamente mais 

expressivo nos pacientes vítimas da Violência Doméstica, do que naqueles afetados por outras 

modalidades psicopatológicas, tais como as neuroses histéricas,  obsessivas, fóbicas, ou mesmo 

as psicoses. As depressões, manifestas como choro, tristeza, pesar rancoroso, prostração e 

imobilismo psíquico, apresentavam-se também em uma modalidade considerável nas crianças e 

jovens por nós atendidos. Na minha compreensão, as vivências potencialmente depressivas, 

deflagram agonias que identifiquei como mescladas à conduta anti-social, ou como pano de 

fundo da delinqüência.  

A criança estruturada a partir de um ambiente abusivo, encontra dificuldades para 

reconhecer e legitimar experiências e objetos benevolentes, confiáveis e não-interesseiros. 

Incapaz de sentir a realidade das coisas exceto a da violência, ela passará a buscar ativa e 

incessantemente a experiência truculenta, em todas as suas relações. ...Não seriam esses os 

                                                                                                                                                                                           
17 D. Winnicott (1962b) “Os objetivos do tratamento psicanalítico”. In: O ambiente e os processos de maturação: 
estudos sobre a teoria do desenvolvimento emocional. Porto Alegre, Artes Médicas, 1988, p. 154. 
18 Idem, p. 154. 
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vestígios da sua identificação com um objeto maternante invasor e extorsivo? Suponho que a 

subjetividade da criança anti-social constitui-se a partir desse outro abusador, que imprime no 

self da vítima suas marcas intrusivas, as quais o delinqüente reproduz nos atos provocativos, 

como por mimetismo. Reconheço desse modo que, a falha do ambiente passou a fazer parte do 

desenvolvimento pessoal do indivíduo, instalada no seu caráter, no âmago de sua alma, ou como 

referiu Bollas (1987), na própria natureza da experiência humoral.  

Este trabalho visa a desvelar os efeitos de uma modalidade especializada de falha nos 

cuidados parentais, qual seja, a intrusão ambiental (impingements) no corpo infantil. Busca 

relacionar a violência física e negligência intrafamiliares no trato com crianças, ao 

comportamento anti-social. Essa distorção no ambiente doméstico desfavorecedor, é lesiva ao 

desenvolvimento emocional, à construção de uma  identidade pessoal, instaurando estados de 

desamparo e de aflição sem palavras, expressos tão somente em atos. Seria tangenciável a dor de 

alguém condenado a ser uma não-pessoa, desancorado e impedido de construir uma identidade 

factível? A violência como resposta à sonegação de tal direito, seria a expressão da força vital 

que, maculada, busca desesperadamente legitimar-se nas transfusões de ódio. Essa agressividade 

ou mesmo o erotismo exacerbados, pode assegurar a única possibilidade de existência alcançada.  

Para melhor compreender os impactos de tais práticas, elegi concentrar minha 

investigação primordialmente nos efeitos da vitimização física e da negligência, nem sempre 

possíveis de serem isoladas das outras modalidades tipificadas de violência, ou seja a violentação 

sexual e a psicológica. Adotarei as seguintes definições19: violência física, consiste no 

comportamento destrutivo infligido por um adulto e por outros que são próximos à criança ou ao 

jovem, em suas mais extremadas expressões com objetivo aparente de disciplinar e reprimir 

condutas indesejadas, de forma a produzir dano físico, enfermidades, alterações corporais, 

mentais e sociais, sejam elas reversíveis ou não, podendo levar a vítima a óbito. O emprego de 

força física no disciplinamento da criança, o descontrole na aplicação de castigos extremos que 

extrapolam a suportabilidade da vítima, o uso de instrumentos contundentes, imposição, 

subjugação e uso extremado da força física, associados ou não às circunstâncias de intimidação e 

de confinamento, são considerados modos irrefutáveis de violência, seja qual for a finalidade do 

ato dorido.  

Os efeitos dessa prática foram definidos por Kempe e Silverman em 1962 como a 

Síndrome da Criança Espancada, ao identificarem fraturas ósseas, queimaduras, lesões 

                                                           
19 As definições das diversas modalidades de Violência Doméstica ou Intrafamiliar que adotei, resultaram da 
pesquisa bibliográfica que empreendí nos arquivos do Centro de Combate à Violência Infantil da UNICEF, do 
Laboratório de Estudos da Criança-LACRI da USP, e do CNRVV (Centro de Referência às Vítimas de Violência) 
do Inst. Sedes Sapientae.  
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justificadas de forma inconsistente ou inadequada pelos pais. O termo síndrome20, tornou o 

fenômeno restrito à categoria médica, direção que derivou várias tentativas de precisar e 

objetivar o fenômeno, como as empreendidas por Straus e Gelles (1980)  ao construírem o 

Severe Violence Index of the Conflicts Scale. Eles tentaram tipificar e graduar os procedimentos 

violentos por níveis de severidade, desde o empurrar, chutar, morder, atingir  a vítima com 

objetos, com o punho e mãos até o espancar. Não considero apropriada esta escala, que eu 

questiono pela incompletude de práticas de violência física elencadas; além do mais estas nem 

sempre são detectáveis e configuráveis objetivamente, mesmo por radiologistas, ortopedistas e 

pediatras experientes. Tampouco a origem dos traumas e lesões, pode ser precisada em 

definitivo, embora sejam decorrentes da violentação doméstica. Assim sendo a apreensão do 

fenômeno na esfera médica não abarca a multiplicidade de domínios envolvidos, que uma 

abordagem transdisciplinar integral e consistente necessariamente contempla. 

Definir quais atos corretivos, deveriam ser enquadrados sob a rubrica de vitimização 

física, desde, por exemplo, chineladas, empurrões, bofetadas, até uma surra de correia ou vara, 

constitui um trabalho permanente de análise e de investigação, e exige um aprofundamento na 

abordagem do problema.21 Entendo que tanto a repetição dos atos de maus-tratos, quanto à 

impropriedade dos métodos corretivos e o abuso da assimetria nas relações pais-filhos, importam 

na configuração da violência, mas além de tudo, a intencionalidade do gesto a define. A 

determinação ferina na mente daquele que aplica o castigo, o desejo mais ou menos inconsciente 

de eliminar a criança, tanto quanto o que se passa na mente desta ao punir desmedidamente, tem 

efeito na resposta do menor frente ao trauma (Costa, 1984). 

A categoria de negligência é ainda mais complexa de ser identificada por ser uma 

modalidade de maus-tratos invisível, e não deixar marcas facilmente comprováveis em termos de 

causa e efeito. A negligência parental consiste no fracasso ou na recusa do adulto a fornecer 

cuidados e supervisão adequados, com acentuada desatenção às necessidades primárias do 

infante e exposição crônica a fatores nocivos ao seu desenvolvimento. A exposição do menor a 

                                                           
20 Síndrome (do grego syndrome) corresponde à reunião de sinais e sintomas que envolvem em conjunto, 
provocados por um mesmo mecanismo e dependentes de causas diversas. Assim podemos falar de uma síndrome da 
violência, ao nos referirmos ao conjunto de sinais que podem despertar manifestações de temor ou insegurança. 
Porém este termo é mais freqüentemente utilizado relativamente aos sinais e sintomas que se manifestam em uma 
doença, como referimos em termos médicos a uma síndrome infecciosa ou à síndrome hemorrágica, etc... 
21 Tendo em vista a importante evolução das pesquisas e trabalhos ao longo das últimas décadas, sobre esta 
síndrome, Azevedo e Guerra (1993), problematizaram apropriadamente as usuais conceitualizações deste complexo 
campo, ao proporem uma Teoria Crítica da Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes. Avançando na 
formulação do problema, elas realizam uma análise conseqüente da teoria e ideologia dominantes na área da 
violência doméstica, propondo que esta seja compreendida em termos da cultura na qual se apresenta, da 
consideração dos fatores individuais e os micro e macro-sociais que vêm sendo construídos historicamente. Tendo 
em vista a estrutura e os determinantes, assim como os agentes que sustentam a violência doméstica física neste 
país, elas a denominam como abuso-vitimização física. 
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perigos evitáveis, o abandono, à ausência de assistência de saúde, educacional ou alimentar, 

assim como a conivência com comportamento desajustado como tráfico e uso abusivo de drogas 

ou prostituição, corrupção e exploração econômica, configuram negligência. A conduta 

negligente consente com a produção de ferimentos  e atos que comprometem a saúde e o bem-

estar da criança, tais como violência verbal e outros comportamentos manifestamente punitivos 

pautados pela crueldade e despotismo, privação deliberada de alimento, abrigo, sono e educação.  

Como vitimização psicológica consideramos as formas extremas e corrosivas de rejeição 

ou negligência; o adulto constantemente deprecia a criança, e além das humilhações e chantagens 

emocionais, formula ameaças coercitivas e aterrorizadoras de abandono. Contudo, há outras 

formas menos explícitas de vitimização psicológica ainda mais difíceis de serem identificadas, 

que incluem não-receptividade ou exclusão do menor, desatenção, juízo denegritório, 

desincentivo, incompreensão, intolerância e desinteresse por tudo que se refere ao filho, 

resultando em perda da auto-estima, auto-recriminações, ceticismo e desesperança no tocante ao 

valor da própria vida. 

Reconheço a existência de um "continuum” da violência física em relação a essas outras 

formas de violência, tanto mais a vitimização sexual, pois sexualidade e violência podem bem se 

combinar na patologia, como os traços de sadismo/masoquismo demonstram. Adoto a definição 

de abuso sexual como o envolvimento da criança em práticas perversas com fins de gratificação 

sexual, variando em gravidade, desde carícias abusivas, apalpação e  felação, até o 

exibicionismo/ voyuerismo, ou mesmo ao estupro e à prostituição infanto-juvenil. Temos então 

que a violência sexual pode ocorrer com ou sem contato físico,  estando a criança sob coação ou 

não. Ela pode ser induzida por aparentados pedófilos a co-participar, assumindo um caráter 

incestuoso, ou por adultos próximos ou desconhecidos.  

Parece-me até o presente momento, ser possível pensar em algumas distinções 

importantes: a violência sexual encontra por parte do sujeito abusado, um índice maior de 

tolerância e  de encobrimento, talvez porque abarque a sedução, os sentimentos de vergonha e 

culpa frente ao que a  denúncia revela, ou seja a prática incestuosa. Nos casos de violentação 

física encontramos, por parte das vítimas, uma possibilidade mais freqüente de confissões, 

mesmo que na forma de rebeldias, fugas, e busca de auxílio. Parece-lhes ser possível externar o 

ódio, enquanto o amor incestuoso encontra abrigo no véu de silêncio e culpa.  

Segundo a tese que defendo, crianças e jovens tornam-se tão mais vulneráveis e vítimas 

dos efeitos deletérios da violência doméstica, quanto mais apartados de sua vocação criativa 

plena. A deterioração da criatividade potencial,  converte-os em indivíduos de alto risco para a 

conduta anti-social e a delinqüência, assim como as oportunidades para reencontrarem e 
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reexperienciarem seu veio criativo, os auxiliará na recuperação desses estados. A violência ética 

cometida nesses casos, é aquela que afronta e destroça não apenas o corpo, mas toda a 

constituição do espaço psíquico da criança, reduto das áreas sagradas do ser. Essas deveriam ser 

indevassáveis, porém quando ofendidas, têm como conseqüência o estancamento dos processos 

contínuos de vir-a-ser, num modo de subjetivação pelo qual o indivíduo perde a esperança, a 

capacidade de brincar e o sentido de viver. Como conseqüência da vitimização física e 

psicológica, a agressividade inerente à condição humana e ao amor primitivo converte-se em 

destrutividade, ira e voracidade, aparecendo de modo disruptivo, e no seu mais elevado grau de 

torsão e reinvindicação ao social. A destruição ao não poder ser integrada, restará dissociada e 

utilizada como defesa e ataque. Co-relacionando os casos de delinqüência e de conduta anti-

social aos maus-tratos perpetrados a crianças e adolescentes, pretendo investigar a função 

protetiva que a criatividade primária comporta, para a não-patologização da conduta.  

O self da criança vitimizada, em lugar da criação imaginativa, vai se constituir em torno 

da destrutividade munida pela onipotência, persecutoriedade e compulsividade. O pulsional 

irrompe desenfreado, não restando subjugado ao viver e à criatividade. Nesse estado 

predominam apenas os humores rancorosos e depressivos, que apesar de inconvenientes nos 

relacionamentos, revelam alguma capacidade do ego para lidar com a ameaça de desintegração 

da personalidade. Na base dessa distorção, temos que o objeto da necessidade foi perdido 

prematuramente ou imposto à criança, e não concebido/criado, como pressupõe o viver saudável.  

Adoto ainda neste trabalho, a concepção winnicottiana da imprescindibilidade de uma 

experiência de onipotência inicial sustentada pela mãe ao seu bebê, que se sente como um Deus 

no exercício da criação. A criança apoiada por provisões satisfatórias, neste livre curso 

imaginativo que a integração comporta, poderá reunir as partes de sí, necessariamente não-

integradas no despontar da existência, e realizará espontaneamente as operações constitutivas  

num tempo e modo singulares. Contudo essa experiência de divindade estará perdida ou 

depauperada em caso de intrusões violentadoras. Por sofrer uma erosão no seu potencial 

imaginativo, restará à vítima a passagem ao ato, gesto derradeiro para assegurar seus direitos e 

sobrevivência. Como afirmei, entendo a conduta anti-social, como a face mais verdadeira  deste 

modo sempre tortuoso de existência, resultante das tentativas frustradas de preencher a lacuna 

sentida, de manter-se em estado de espera, porisso comporta esperança.  

O desvio da conduta anti-social, como conseqüência do desenvolvimento que 

desmoronou, tem muitas faces: mostra-se no comportamento de crueldade, destrutividade, 

desafio permanente à autoridade, como também em certas formas de transtornos de sono, 

enurese/encoprese, furtos, mitomania, atraso e evasão escolares, fuga, vadiagem e vandalismos.  
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A metodologia proposta na implementação da pesquisa, cujo eixo consistiu no 

oferecimento de um setting humano, flexível e ampliado, compreendeu intervenções 

psicanalíticas clínico-institucionais múltiplas, baseadas nos pressupostos winnicottianos, na 

forma das Consultas Terapêuticas, das Análises por Demanda e da modalidade de trabalho que 

Winnicott (1959) denominou Estudos de Caso.  

Proponho encaminhar situações clínicas, modulando-as com base no manejo e provisão 

do ambiente, de modo a alcançar e realizar processos maturacionais em devir. Estou de acordo 

com as preocupações deste analista, que se mostrou seriamente preocupado com o alcance social 

da psicanálise e com a  adequação da metodologia à natureza dos casos atendidos. É preciso estar 

suficientemente familiarizado com os procedimentos de uma análise convencional, ou seja, com 

o tratamento que se conduz através da análise da neurose transferencial, para que trabalhemos na 

perspectiva das entrevistas e das Consultas Terapêuticas. Estas consistem em alguns encontros, 

nos quais se exploram ao máximo as entrevistas iniciais e se alcança a comunicação profunda e 

significativa, para a retomada do desenvolvimento estancado. Desse modo pode- se declarar a 

doença da criança. 

O analista é transformado em objeto subjetivo, e se deixa levar pelas expectativas prévias 

do paciente, adaptando-se plenamente às oportunidades que este oferece, até ir de encontro às 

áreas penosas de tensão e de falha. Por meio do ambiente integrador oferecido na situação das 

Consultas Terapêuticas, se alcança e se influenciam os fatores etiológicos implicados no 

traumatismo, ou seja a origem da privação. O idealizador desta abordagem considerou os riscos 

que este trabalho envolve, provavelmente por implicar “material relativamente não-defendido” da 

parte do paciente, que se despe da rigidez de suas defesas. 22   

As Análises de acordo com a Demanda consistem nas psicoterapias administradas através 

de sessões infreqüentes e irregulares, processo longitudinal que envolve o ambiente familiar em 

estreita relação com o analista da criança. O profissional maneja a família levando-a a cooperar, 

compreendendo e suportando as atuações e as regressões temporárias do paciente.23 Esse 

procedimento também considera as reservas de saúde da criança, norteando o trabalho com base 

nesta direção. O fundamental é que as consultas sejam marcadas conforme a necessidade e 

pedido da criança, a qual sempre usa o encontro para enunciar uma questão fundamental. Ela traz 
                                                           
22 Há o risco também, alerta Winnicott,  de que nada aconteça, de que o analista não consiga aproveitar o que seu 
paciente comunica e constrói, devido à tímida apropriação do analista da situação ou do seu desconhecimento das 
inovações da técnica. D.Winnicott, “O valor da Consulta Terapêutica” (1965a). In: Explorações Psicanalíticas 
D.W.Winnicott. Davis, M. Shepherd, e Winnicott, C. (org) Porto Alegre: Artes Médicas, 1994, p. 245. 
23 Ao relatar esta experiência, Winnicott compartilhou com os pais a condução do processo da menina, descrito no 
livro The Piggle: Relato do tratamento psicanalítico de uma menina. Rio de Janeiro: Imago, 1987. O analista 
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um problema relacionado à sua constituição, que orienta aquele encontro, e a leva a considerar a 

necessidade de outras consultas.  

Os Estudos de Caso foram descritos por Winnicott (1959), que se denominou um 

“estudioso de casos” em sua prática como Psiquiatra Infantil, tanto no âmbito privado, quanto no 

ambulatório do Departamento de Psicologia do Paddington Green Children’s Hospital. O estudo 

de caso consiste num “processo de resolução de problemas” e pressupõe um exaustivo trabalho de 

equipe, quando o encaminhamento do caso pressupõe outras intervenções que o âmbito 

institucional contempla; comparado à psicoterapia com o qual mantém relação, “[...] diz respeito a 
uma provisão social que é parte da vida da comunidade e do presente senso comum de responsabilidade 
social.”24 A cobertura sócio-ambiental com os devidos provimentos e adaptações não é um 

procedimento simples, ao contrário como advertiu Winnicott, o estudo de caso pode consumir 

tempo, preocupação e envolver muito desapontamentos. Na minha experiência de enfrentamento 

da recuperação de jovens e familiares vítimas da Violência Doméstica, foi imprescindível 

considerar o fator social e envolver os agentes sociais, no caso o assistente social psiquiátrico da 

instituição, pediatras e enfermeiros, no acompanhamento da história reconstrutiva da vítima. 

Winnicott (1959) alertou quanto à formação destes agentes terapêuticos, que deveriam ser 

estudiosos do inconsciente, embora não lhes fosse atribuída a função de interpretação deste.  

Na clínica do holding que proponho por meio desta pesquisa, viso cuidar de uma situação 

de crise, de modo a mediatizar a relação entre pais e filhos, apostando no potencial da situação 

terapêutica das consultas empreendidas. Esta vertente de trabalho  considera a economia dos 

procedimentos, restringindo a intervenção não invasiva ao mínimo necessário, portanto os 

atendimentos não necessitam obrigatoriamente desembocar em um processo terapêutico mais 

abrangente e prolongado, quando não for este o interesse e  sequer  contemplar as possibilidades 

e demandas do paciente e da família.  

 

                                                          

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
realizou 14 sessões ao longo de 2 anos, sendo que o fato da família residir fora de Londres, mas sobretudo a melhora 
no estado clínico da criança, determinou o encerramento do processo.  
24 (grifo meu) D. Winnicott (1959) “Estudo de caso de crianças mentalmente doentes: estudo de caso e 
psicoterapia”. In: A família e o desenvolvimento do indivíduo. Belo Horizonte: Interlivros, 1980, p. 145-146.  
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CAPÍTULO I 

 

A FAMÍLIA ABUSIVA E O “MAL-ESTAR” NA INFÂNCIA 

 
                                                                                                “Nem pensar em fazê-los sonhar com outro mundo 
                                                                                                                        no qual participariam como sujeitos. 
                                                                        Assim, não podendo deixar-lhes esperança, lhes transmitem ódio.”   
                                                                                                                                               (Maud Mannoni,1994)                               
 

O conceito de violência congrega múltiplos sentidos; derivada do latim violentia, diz 

respeito ao ato intencional de forçar, submeter com hostilidade, coagir, mas também ultrajar pela 

transgressão. Assim é possível tipificar a violência contra a natureza, contra a ética, os direitos 

humanos, a justiça etc. A violência pode ser dirigida à coletividade, aos indivíduos isoladamente, 

ou infligida ao próximo e a nós mesmos.  

A família é apenas um dos elos das cadeias geradoras da violência na sociedade 

contemporânea, porém as evidências de imoderada agressivização na intimidade dos lares, que 

progride em rápida e crônica escalada de severidade, não se restringe a esta época. Esse 

fenômeno deve ser entendido necessariamente numa conjuntura histórica e cultural, de enorme 

complexidade e interação, que tenciono considerar na análise que procedo. Inicialmente 

desenvolverei um breve histórico da vitimização infanto-juvenil, a seguir empreenderei uma 

discussão sobre a violência intrafamiliar, enveredando para minhas considerações sobre o 

apregoado amor materno, e finalizando, traçarei um perfil psicosocial do progenitor abusivo, 

oferecendo um panorama do intrincado contexto no qual se incluem a vítima e o abusador e as 

famílias. 

 

1. Visão histórica da vitimização infanto-juvenil 

 

 Registros de crueldade intrafamiliar contra crianças, fazem parte da história das relações 

(des)humanas desde a antiguidade; talvez a referência mais remota ao sacrifício de crianças 

esteja nas Escrituras Sagradas, segundo as quais Abraão esteve prestes a imolar o filho 

primogênito para selar uma plena aliança com o Senhor. O castigo, como expressivo do amor 

paternal, está previsto inclusive no Antigo Testamento, que conclama: “Quem poupa a vara não 
ama seu filho; quem o ama, porém, disciplina-o prontamente” 25 A mitologia é pródiga em referências 

                                                           
25 (Provérbios, 13,14). In:  A Bíblia. Tradução ecumênica. São Paulo, Loyola, 1995. 
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infanticidas, e a exemplar lenda do Rei Édipo também contém a perseguição mortífera de Layo 

ao filho. 

 A violência contra os menores nem sempre foi considerada como ato recriminável, pois 

estes não eram reconhecidos em sua condição humana, com direito a tratamento condigno, 

enquanto não se tornassem seres produtivos. Assim, desde os tempos da antiguidade, os pais 

tinham direito de abandonar e rejeitar os filhos, caso o desejassem: é célebre em Roma o Rupe 

Tarpea, penhasco do qual eram atiradas as crianças que se convertiam num peso aos parentes. 

Quando concebidas em número, ocasião e circunstâncias indesejadas, ou nascidas portando 

alguma espécie de defeito, elas eram consideradas como mensageiras do mal, demoníacas, e 

amaldiçoadas, sendo sumariamente eliminadas.  O pai foi durante séculos o senhor absoluto,  

detentor de todos os poderes de vida ou de morte sobre os filhos, tidos como sua propriedade. 

Nesse contexto de falocentrismo e de grave assimetria familiar, os filhos podiam ser 

trancafiados, abandonados, espancados ou exilados arbitrariamente.  

O hábito secular de bater em crianças foi incentivado em nosso país pelos jesuítas, que 

instituíram a pedagogia da palmada como modo de domesticar a população indígena jovem. Esta 

prática terminou por vitimar muitos daqueles que, não consentiam, ou não suportavam, os 

excessos nos disciplinamentos. Da mesma maneira eram tratados os inúmeros órfãos deportados 

de Portugal, recolhidos e enviados para as missões de catequização. É certo que as religiões vêm 

consentindo, subsidiando e perpetuando tais práticas, como temos notícias de crianças e jovens 

que são vítimas de rituais de magia e purificação. Na esteira das relações de submetimento, ao 

longo dos anos tornou-se ainda mais corriqueiro o fato da  comercialização e abandono dos 

filhos, principalmente enquanto vigorava o regime de escravidão. Os bebês ilegítimos, 

resultantes das desventuras amorosas entre indivíduos de classes distintas precisavam ser 

exterminados, pois poderiam constituir motivo de desonra ou de ameaça ao patrimônio familiar. 

A mesma sorte encontravam os menores que portavam deficiências, os incapacitados e os filhos 

que contrariavam os interesses econômicos e políticos do patriarca da família. Enclausurados e 

marginalizados, criados sem reconhecimento, muitos deles morriam à míngua,  pois 

amaldiçoados em seu existir.  

O advento do século XVIII trouxe uma mudança na consideração pela criança, que 

passaria a ser objeto do discurso científico, particularmente da medicina e da puericultura. Jean-

Jacques Rousseau, que defendia tratamentos mais condignos e refutava a barbárie cometida, 

influenciou as correntes pedagógicas e as políticas de educação, dominadas por outros interesses. 

O cenário para as discussões sobre o direito de cuidados e proteção à vida, foi de certo modo 

favorecido pelo avanço das epidemias e dos consideráveis índices de mortalidade infantil. O 
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controle de doenças tornou-se prioritário, diante da ameaça àquela que constituiria a 

imprescindível força de trabalho jovem, caso contrário estariam ameaçados os projetos 

governamentais. Assim deu-se início à implantação de abrigos e instituições asilares para os 

menores, nos quais os órfãos e abandonados receberiam cuidados médicos e abrigo. 

Por iniciativa pública formalizaram as Casas de Roda, locais de depósito das crianças 

indesejadas, que depois dariam origem à política de orfanatos, seminários e internatos, como 

demonstrou P. Ariès (1981). A análise desta obra deixa entrever que uma política de assistência 

aos menores ‘carentes’, e, entenda-se necessitados, subalternos e inferiores, dominou a ordem 

dos lares e abrigos, confrarias e irmandades que visavam acolher os filhos de escravos, 

especialmente após a decretação da Lei do Ventre Livre. A lenta instalação dos espaços de 

acolhimento, prenhes de anseios caritativos, mostrou-se, desde seu princípio fundador, 

equivocada no sentido de atender às reais necessidades das crianças recusadas pelas famílias. 

Essa deficiência, não foi alterada verdadeiramente pelos progressos da vida em comunidade, pois 

nos dias atuais, as instituições que herdaram essa filosofia assistencialista, verticalizada e 

assentada na concepção de inferioridades. Elas continuam não respondendo convenientemente à 

questão do menor abrigado. E, agravando ainda mais o quadro daqueles que não puderam crescer 

amparados por um bom lar comum, às instituições asilares se somaram as casas de família, 

âmbitos nos quais, crianças e jovens passaram a ser falsamente adotados, ou melhor, ‘criados’, e 

conforme a denominação designa, tratados como serviçais. Neste lugar, constituído pela boa 

vontade de famílias de posse e apresentado como o último refúgio e alternativa de sobrevivência, 

eles moravam ‘de favor’, e eram submetidos por anos a fio aos mandos e desmandos dos que os 

sustentavam. Na cadeia de oferecimentos de lugares de exclusão, os menores desassistidos e 

despejados de seus lares, progressivamente migraram para as ruas em larga escala, como 

constatamos atualmente. 

 A prática de uma educação punitiva por adultos que têm os pequeninos aos seus 

cuidados, cristalizou-se entre os educadores como necessária e corriqueira, baseada numa 

concepção da criança como imperfeita, irrefletida e necessitada de corretivos. Os excessos no 

disciplinamento sendo consentidos e valorizados no circuito domiciliar, como modos certeiros de 

formar adultos íntegros, produtivos e corretos eram reproduzidos através das gerações. Há pais 

que se sentem bons pais tanto mais severos e rígidos se apresentem no disciplinamento corporal.  

O castigo físico foi apregoado não somente por meio de preceitos religiosos. A 

pedagogia, a medicina e mesmo os ramos da psicologia que visam à modificação de 

comportamento via punição, terminaram por avalizar a educação pela palmatória, assim como a 

adoção de castigos e palmadas, prestigiando práticas abusivas contra crianças. Em que medida a 



 

 

30

vara corretiva deixa de ser ‘expressão do amor’, para tornar-se veículo do ódio, da injustiça e 

insensatez? A Bíblia, que no Brasil constitui numa importante fonte de inspiração para muitos 

pais educarem seus filhos, estabelece, além do imperativo do castigo, o limite adequado: “Corrige 
teu filho, porque há esperança, mas não te descontroles  a ponto de o matar.” 26 

É a perspectiva da morte que surge no horizonte daquele que pune ameaçadoramente, 

engrossando as estatísticas de infanticídio. O enfrentamento da questão da finitude e da  morte, é 

incumbência espinhosa para alguns, que encontram nos filhos que crescem, a medida do próprio 

envelhecimento. É certo que alguns progenitores o fazem com um misto de  amargura e rancor. 

E não seria por conta desse processamento da passagem do tempo, que os filhos são concebidos 

e eliminados imaginativamente?   

Ainda que de passagem, farei uma referência sobre o quanto as histórias infantis que 

tanto atraem, assustam e seduzem os menores, são pródigas em episódios mais escabrosos que 

podem afetá-los: abandonos, perseguições, predestinações lúgubres... tudo arquitetado pelos pais 

ou seus substitutos. São eles que distraem os filhos com as primeiras histórias tão marcantes. Os 

contos capturam e veiculam algo verdadeiro e assustador no inconsciente, ou seja o ódio 

perigoso e a violência que devotamos àqueles que amamos, esta a fonte do mal-estar na infância. 

Winnicott (1955b) referiu-se à dificuldade humana em reunir a agressividade e combiná-la com 

o amor, ao referir-se às relações das madrastas com seus enteados. Essas ‘mães substitutas’, 

protagonizaram os mais terríveis atentados contra crianças, nos enredos dos contos infantis. A 

denominação madrasta, na atualidade, foi substituída pela de “tia”, provavelmente para suavizar 

o estigma de uma relação de perseguição e maus-tratos. Histórias de órfãos indefesos que 

despertam aversão e fascínio, têm sido perpetuadas e persistem produzindo poderosos efeitos no 

imaginário dos infantes. Temos a menina que vivia fugindo escondida em uma pele de asno para 

livrar-se da paixão insana do pai disposto a desposá-la, por não resistir à sua beleza; os irmãos 

João e Maria que foram deixados sozinhos em uma floresta ameaçadora, porque os pais  em 

dificuldades, por um lado não arcariam com seu sustento e por outro, não suportariam vê-los 

famintos; boas meninas perseguidas pelo ódio injustificado de madrastas cruéis e indefesas 

diante de pais omissos e não protetivos; crianças devoradas, perseguidas, escravizadas, 

trancafiadas, outras, usadas para saldar dívidas dos adultos... as marcas das ameaças, abandono e 

vitimização permeiam as clássicas histórias infantis.  

No conto de Lewis Carrol Alice no País das Maravilhas, temos a passagem do bebê 

espancado pela Duquesa simplesmente por espirrar e soluçar, crianças que transformadas em 

                                                           
                      

26 (Provérbios, 19,18). Idem, op.cit. 
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porcos como castigo, outras aterrorizadas somente dormiam sossegadas quando envoltas 

firmemente, sugerindo o holding capaz de contornar as agonias infantís que o conto faz menção. 

O autor joga também com a problemática dos tamanhos, das angústias relativas à identidade, traz 

a temática do maravilhoso e do absurdo, do falso e do verdadeiro, exemplares de alguns dos mais 

fecundos postulados winnicottianos.27  

 

2. Violência e a ‘Pedagogia do chinelo’ 

 

Afastando-me do âmbito fantasioso e enveredando por histórias verídicas de vitimização, 

lembro, ainda a título de ilustração, o trabalho de Miller (1991)28 que analisou as biografias de 

Stalin, Hitler e Ceauseseu, descrevendo a partir delas, a infância de torturas e violências físicas 

domésticas que eles personificaram. Cautelosa para não estabelecer uma relação simples e direta 

entre a violência infantil e os genocídios praticados por estes ditadores quando adultos, a autora 

revelou como tiveram uma infância marcada por espancamentos, crescendo num ambiente 

familiar no qual imperavam o ódio e a violência.  

As palmadas e surras podem ser corretivas, como defendem os familiares antigos? Não é 

infreqüente que os pais invoquem as surras não-dadas nos filhos, quando estes apresentam 

problemas de comportamento em etapa posterior, como se a ausência delas fosse responsável 

pelos problemas atuais. Problemas que, muitas vezes, têm enraizamento no sentimento de 

impotência e de fracasso pessoal, na fragilidade da assunção das identidades parentais e não na 

falta de uns “bons tapas”, como se propaga popularmente. Conduta caprichosa e deseducada, 

denota ausência de adequados contensores do meio e não de castigos corpóreos, que aplicados, 

só atestam o fracasso de uma intervenção simbólica firme e inequívoca. Por meio desta limitam-

se convenientemente os excessos na conduta infantil, e se tece um bom modelo norteador para a 

criança, que encontra saídas não-violentas e intempestivas diante das dificuldades da vida.  

Os familiares justificam de maneiras várias suas ações desmedidas, de modo a distorcer, 

negar ou minimizar o fator da violência e manter o ambiente doméstico como o local 

privilegiado da impunidade. Incrustadas que estão no imaginário dos membros familiares, as 

agressões quando ocorrem na clandestinidade, transformam as vítimas, costumeiramente, em 

reféns da mentira, quanto à natureza das lesões. Quando não envoltas em episódios obscuros, as 
                                                           
27 Alice viveu o terrorífico do aprisionamento numa temporalidade circular e improdutiva, as ameaças de 
despersonalização, a busca pela ocupação de lugares. Numa passagem, ela que corria para fugir da perda de 
referências e desorientação, suplicou ao Gato que a ajudasse a sair daquele mundo louco, não importando tanto a 
direção, desde que chegasse a algum lugar. Vislumbro alguma referência ao ‘sem tempo’ e ‘sem lugar’, que os 
pacientes traumatizados nas etapas de constituição do self  denunciam. 
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violentações convertem-se em tristes espetáculos assumidos de tortura e de refreamento. São 

verdadeiros acintes, presenciados por acompanhantes complacentes ou atemorizados e 

silenciados pela opressão.  

Quando me refiro à violência intrafamiliar, é mister precisar que tipo de prática incluo 

dentre  aquelas recrimináveis.  A presença parental, sem a qual nenhuma criança se constitui com 

chance de êxito, é essencial por engendrar as referências básicas e conferir a ela as insígnias de 

um Eu investível. Há que ocorrer um elevado investimento no narcisismo infantil do lado dos 

pais, forte, impactante, traumatizante, para que o filho seja inserido na ordem do desejo e da 

sexualidade, própria dos seres humanos. O trabalho de alguns analistas como Aulagnier (1975), 

realça a perspectiva ‘violenta’ da maternagem, prática esta absolutamente essencial ao processo 

identificatório, viabilizada partir dos cuidados impetuosos dispensados à criança.  

Evidentemente não se trata desta "violência" instituinte, à qual me refiro nos pressupostos 

desta pesquisa, àquela violência humanizante que possibilita rupturas, reconstruções, 

estruturação de outras configurações importantes no psiquismo. A agressivização dos 

progenitores na relação com os filhos que investigo é debilitante, e não propiciadora do 

amadurecimento.  

É fato que os pais incluem modos corriqueiros de intimidação e coerção como gritos, 

ameaças, palmadas que, embora eu considere substituíveis por outros métodos mais 

convenientes, e que não caracterizam seus filhos como violentados. De outro lado, muitos filhos 

quando punidos, não se sentem significativamente traumatizados com a adoção de  práticas 

corretivas e de contenção.  Cabem, portanto, algumas questões que julgo relevantes, e que me 

ocorreram no trabalho clínico com pais e filhos: se a medida da vitimização seria dada pela força 

propriamente empregada na ação punitiva... Ou seria a freqüência com a qual os pais agridem os 

filhos, que caracterizaria a violência doméstica? As agressões verbais seriam menos lesivas do 

que as físicas? A violência provocada pela mãe seria menos maligna do que a do pai, porque ela 

estaria supostamente regida pelo ‘amor materno’? A violência se configura do ponto de vista da 

pessoa agredida que formula uma queixa ou, independentemente dessa admissão, o ato violento 

pode ser confirmado pelo olhar do outro, que reconhece alí uma prática espúria e a denuncia. 

Visando dirimir aspectos subjetivos e julgamentos moralistas, julgo necessário explicitar 

ao longo da pesquisa, qual o critério de vitimização a ser adotado. Recorro inicialmente à 

discussão que Jurandir Freire Costa (2003), empreendeu sobre a natureza do papel da violência 

na cultura e na constituição psíquica dos indivíduos, argumentação que entendo estar em 

                                                                                                                                                                                           
28 Miller A., “Despot or Artist?”,.In, The untouched key. New York: Doubleday, 1991.  
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concordância com a teorização que adoto. Introduzo uma discussão panorâmica sobre o ponto de 

vista do autor acerca da origem da violência: 

"A violência não é uma propriedade do instinto."29, afirma Costa, expressando sua discordância 

quanto à identificação da destrutividade à natureza humana. “O que existe é um instinto agressivo, 
que pode coexistir com a cultura e o emprego da violência.”30 Ele na verdade está  discutindo os 

pressupostos freudianos sobre a dita carga de violência inerente ao aparelho psíquico. No auge 

da maturidade dos seus trabalhos, ao discorrer sobre a constituição das forças dinâmicas 

destrutivas que atuam mobilizando o aparelho psíquico, Freud (1920, 1930 e 1932) demonstrou 

como compreendeu as inextinguíveis inclinações agressivas do homem, consistindo o substrato 

do aparelho psíquico. Para ele, que recomendou que afastássemos julgamentos e valores éticos e 

morais nessas considerações sobre a destrutividade humana, tão substancial quanto o agressivo, é 

a presença amalgamada das pulsões sexuais que, em ação confluente ou contrária, estão 

presentes e em atividade em toda criatura viva. Ele descreveu o caminho da pulsão de morte que 

atua silenciosamente no interior do psiquismo e concomitantemente  necessita encontrar meios e 

objetos substitutivos para realizá-la no externo, tomando a forma de destruição. Esta seria uma 

forma de salvaguardar-se: “O organismo preserva sua própria vida, por assim dizer, destruindo uma vida 
alheia. [...] se essas forças se voltam para a destruição no mundo externo, o organismo se aliviará e o 
efeito deve ser benéfico.” 31  

A força e urgência das pulsões sexuais e agressivas, levam à constituição de desvios e de 

defesas erigidas contra elas, que, se não forem exitosamente alcançados, resultará em 

extermínios, destruição e guerra. Esta afirmativa pressupõe a passagem da dimensão do que é da 

ordem do não erradicável na natureza humana, como sustentou Freud, ou seja, as pulsões, ao 

plano das relações com a cultura, onde se inscreve a violência, que tem determinantes sociais e 

históricos contornáveis. A violência resultaria mais das vicissitudes das pulsões como objeto, 

fonte, e finalidade. É importante realçar que ao discorrer sobre as tendências agressivas no 

homem, neste texto de 1932, Freud referiu-se a um instinto de destruição e não a um instinto de 

violência, embora fosse aproximando como equivalentes o instinto agressivo, o instinto de morte 

e o instinto destrutivo.32  

                                                           
29  J. F. Costa, Violência e Psicanálise. Rio de Janeiro: Ed. Graal, 1984, p. 43. 
30 op. cit, p. 35. 
31  S. Freud (1932) “Por que a guerra?”. In: Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. vol. XXII, p. 254. 
32 Outro autor que contribui para esta discussão é Fagundes, ao propor que façamos uma diferenciação entre 
agressão e violência: a agressividade seria o afeto presente em ambas as dimensões humanas, sendo que a violência 
estaria no pólo extremo das manifestações desmedidas da agressão humana e conduzidas pelo desejo de destruição. 
A agressão nem sempre está à serviço da destruição. Ele trabalhou autores como Benyakar (1998) e Jeammet 
(1998), que na esteira de Freud,  distinguem agressividade e destruição/violência; eles asseveram que a agressão 
permite à vítima  alguma forma de defesa e preparo à dor, enquanto a violência é traumática pois toma o aparelho 
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Retorno à tese da violência originária, que seria para Jurandir Costa refutável, no que 

concordo, porque formadora das ideologias que avalizam a naturalização da destrutividade nas 

relações sociais: conformados com a violência em nossas relações triviais, depreendemos que 

esta é inerente à nossa constituição, à cultura e às interações humanas. Nesta perspectiva, 

conceber relações não-violentas, seria uma utopia. Entendo que Jurandir corrobora as 

concepções de Winnicott sobre agressividade incompadecida (ruthlessness), ao afirmar que a 

agressão não é violência em sua origem, e ao abominar a idéia de um instinto (biológico) natural 

de violência ou de destruição em nossa dotação básica.  

O que Jurandir vem destacar, e interessa-me para pensar as questões da truculência dos 

pais frente aos filhos, é que a violência resulta da ação do desejo que move ao ato violento, seja 

este desejo inconsciente ou não. A finalidade destrutiva de excluir, submeter, abolir a existência 

daquele que incomoda, é capturada pela criança, que pressente não haver  algum zelo ou cuidado 

amoroso no momento da punição. Por outro lado, um filho pode processar e suportar sem se 

sentir violentado, se seus pais lhe impõem procedimentos dolorosos, como, por exemplo, atá-lo 

entre seus braços para extrair-lhe um espinho cravado no pé, levá-lo para tomar uma injeção 

necessária, ou para extrair-lhe um dente. Importa, e muito, a representação em jogo na mente do 

progenitor, fomentadora do gesto frente ao filho. 

A violência é, para este autor, essencialmente da ordem humana e não animal/instintiva, 

natural. Não há ato violento e despótico praticado aleatoriamente, entre indivíduos, sem o desejo 

destrutivo que o impulsione. Permito-me incluir no corpo deste trabalho as fundamentadas 

concepções de Jurandir Costa, psicanalista mais afeito à relevância social dos fenômenos 

trabalhados pela psicanálise, por entender que ele, neste estudo, corrobora as acepções de 

Winnicott de que a agressividade, desde suas origens não é violência, nem destrutividade, 

discussão que empreenderei mais pormenorizadamente no decorrer de minha argumentação. 

Penso que tal pensamento importa, quando se trata de abordar as motivações que subjazem aos 

castigos atrozes, que os pais administram aos filhos. As manobras espúrias são determinadas por 

aspectos mais ou menos inconscientes, e denunciam a transgressão de uma legalidade e de uma 

ética, às quais as pessoas envolvidas estão necessariamente referidas. Lei que diz respeito à 

ordem humana, que não pode ser aviltada sem graves conseqüências. 

Os aportes desse psicanalista ajudam-nos a discriminar que o timbre da violência física 

ou psíquica, é dado pela representação destrutiva no agressor, veiculadas no ato de punir. A 

                                                                                                                                                                                           
psíquico da vítima em estado indefeso e despreparado para a eminência do ataque, tal como nas ações terroristas. J. 
O. Fagundes, A psicanálise diante da violência. in:  SANDLER, P. C. (org.) Leituras Psicanalíticas da Violência. 
São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004, p. 21-40. 
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vítima tem a vivência da gratuidade da punição, e sabe que esta em nada contribuirá ao seu 

desenvolvimento, não destrutividade que pode vir a ser voluntária ou involuntária, mais ou 

menos consciente. A afirmativa de Jurandir que utilizo a seguir, me remete à dolorosa percepção 

que as crianças nesta pesquisa, evidenciaram acerca da arbitrariedade no disciplinamento sofrido: 

"O sujeito violentado é o sujeito que sabe, ou virá a saber , sente ou virá a sentir, que foi 
submetido a uma coerção e a um desprazer absolutamente desnecessários ao crescimento, 
desenvolvimento e manutenção de seu bem-estar, enquanto ser psíquico." 33 

Penso que, na perspectiva da violência intrafamiliar, os procedimentos se sustentam com 

base na interpretação, de que a convivência doméstica e reconhecimento da dependência da 

vítima autorizam as relações abusivas de domínio. Na cotidianeidade, a vítima é colocada na 

posição de objeto/propriedade, assimilável e sem delimitação própria. Os pais que albergam tais 

anseios, o fazem pelo extremado narcisismo, e estabelecem relações cujos pressupostos são a 

hostilidade, rivalidade e culpabilização destrutivas. Nesta condição perversa, em que são 

aniquiladas as diferenças eu-outro, qualquer desenvolvimento substancial da parte de quem está 

em posição de dependência, resta abolido. A criança experimenta um pânico de não ser 

reconhecida em seus contornos, correndo, portanto, o risco de ser reabsorvida e reassimilada 

como objeto, sem desejos ou identidade próprios. 

Há aqueles progenitores marcadamente refratários que, apesar da abordagem terapêutica, 

prosseguem sustentando a legitimidade dos castigos corporais severos. Compreende-se que o 

façam, pois advindos também de lares nos quais foram surrados, humilhados e maltratados, 

julgam que tais práticas às quais se aficcionaram, os tornaram destemidos, cidadãos de bem e 

trabalhadores honestos. Enganam-se os que julgam que sobreviveram ilesos aos exageros 

punitivos. Tornaram-se portadores de defeitos em sua constituição, que desafiam gerações para 

serem atenuados. É certo que em nenhum momento, a constituição de algum desses bons 

atributos na formação do caráter pressupõe maus-tratos, pelo contrário, tendem a produzir 

indivíduos irascíveis e acuados em suas posições permanentes de ataque ou de defesa. 

O contato com a situação das crianças vitimizadas, consolidou minha convicção  de que 

os meios essencialmente punitivos não auxiliam a criança a crescer e a rumar na constituição 

respeitosa  e não-abusiva, que deve predominar nos relacionamentos familiares e sociais. Ao 

contrário, a criança que tem sua subjetividade constituída fundamentalmente em torno da 

experiência da violência, terá enormes dificuldades para validar qualquer outra situação fora 

deste referencial, e outros tantos significativos impedimentos para sustentar uma vivência una, 

sensível e digna de si mesma nas relações. O entediante do viver clivado, o embotamento do veio 
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exploratório, a desconfiança e irriquietude, são reações à grave perda da confiabilidade e, em 

última instância, à usurpação da criatividade.  

 

3. Tudo pelo “amor de mãe” 

 

Neste período de convívio com a entidade, à qual se dirige uma clientela de grande 

diversidade cultural, algumas constatações ganharam força em minha escuta, como a de que a 

consangüinidade não é garantia do amor parental e de cuidados adequados. Se não concebo uma 

violência inerente às relações familiares, penso que o amor e a devoção também se fomentam a 

partir das experiências vividas, e consistem em uma conquista interpessoal. Sequer o amor 

materno está ‘dado’, como algo natural. As convicções ideológicas e românticas que sustentam o 

amor da mãe pelo filho como um afeto incontestável, somente produzem a ocultação do ódio, 

que a intrusão comporta. Deste modo, a negação da crueldade presente no circuito relacional 

mãe-filho, certamente produzirá efeitos sintomáticos nos filhos, tais como a predisposição da 

criança à hiperexcitabilidade e maior propensão a sofrer acidentes, atuando os anseios mórbidos 

a ela dirigidos.  

Minha experiência clínica confirma as palavras de Winnicott (1956) quanto à inutilidade 

do sentimentalismo e das idealizações, no que tange aos laços pais-filhos. Este autor reconheceu, 

guiado por sua vasta experiência com mães e bebês, que um sem/número de mães não ama seus 

filhos logo de início, desde quando eles nascem. E mais, que seria consideravelmente facilitador 

se lhes fosse afirmado que “[...]o amor é uma coisa que pode chegar mas não é um botão que se  liga. 
Geralmente, a mãe  não tarda em sentir amor pelo seu bebê durante a gravidez, mas isso é uma questão 
de experiência e não uma expectativa convencional.” 34  

Sábias palavras daquele que está certo que o amor espontâneo que se solidifica é aquele 

que pode chegar naturalmente, sem cobranças ou imposições. O amor e a disponibilidade 

legítimos,  emergirão na profundidade e no ritmo que os envolvidos naquela parceria, puderem 

cultivar e suportar. Inalcançável pelos decretos judiciais, avesso aos mandamentos religiosos e às 

convenções, o amor materno-filial não está garantido, mesmo  estando a criança imersa em farta 

provisão material.  

Vianna (1991) também discutiu a questão do amor materno recolocando-a em bases 

psicanalíticas, ao retirá-la da ordem do instintivo pelo qual se torna um sentimento implícito à 

                                                                                                                                                                                           
33  J. F. Costa, Violência e Psicanálise. op.cit., p. 125. 
34 D. Winnicott “Madrastas e Padrastos” (1955b). In: Conversando com os pais. São Paulo: Martins Fontes, 1999, 
2ª. ed. , p.14 
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condição feminina. Esta concepção sustenta o mito do amor parental-filial. Temos pelo vértice 

da psicanálise que a natureza dota as mulheres exclusivamente da possibilidade de procriar, tanto 

quanto ovular, menstruar, ser fecundada e desenvolver seios-reservatórios de leite que poderão 

vir a nutrir sua cria. Isto não as habilita a serem mães, sabemos todos nós. Por vezes a trama do 

desejo é tecida pelo avesso: a gravidez e chegada de uma criança não encontram a fêmea apta a 

ser mãe, e não há um instinto natural, que a socorra para fazê-la amar o bebê. Será necessário 

considerar se houve o cultivo de uma relação afetuosa anterior, para que ela de fato o acolha em 

seu coração. Não podemos adotar como princípio, que todas as mães amam (ou devem amar) 

seus filhos igualmente, e os querem vivos e sempre junto a si. 

Assim aprendí a tomar em consideração a comunicação das crianças, tendo em vista que 

não há famílias insuspeitas, pois cenas familiares nefastas podem ocorrer em lares de diversos 

perfís econômicos e sócio-culturais, como o noticiário revela diariamente nas tragédias que são 

trazidas à público. Constituem tragédias encenadas nos domicílios, e que não se restringem às 

camadas populacionais que sobrevivem em condições de pobreza inculta. Tive oportunidade por 

diversas vezes de constatar, que famílias vivendo em condições insólitas, podem sim oferecer 

aos filhos um lugar de acolhimento que a criança encontra. 

Em minha experiência clínica, constato que a afetividade entre pais e filhos não é algo 

assegurado, que vigora uniforme e linearmente no convívio familiar. Os sentimentos serão 

enormemente modulados pelas circunstâncias de crescimento da criança, e de seus efeitos sobre 

os pais. Há progenitores empáticos com a dependência e fragilidade dos pequeninos, sentindo-se 

gratificados e exultantes ao cuidarem de um bebê, que se tornam, porém, incompreensivos e 

hostís por não conseguirem absorver a presença do filho que, ao crescer venha a dispender outras 

formas de atenção: por exemplo, quando a criança, atravessa a fase das curiosidades, ávida por 

pensar , formular perguntas e tudo querer tocar para explorar e conhecer. Ao crescer e tornar-se 

mais autônoma, a criança virá a manifestar um querer próprio de um modo que sua necessidade 

de afirmar-se pode vir a manifestar-se como rebeldia, hostilidade e desafios, especialmente se 

suas necessidades de se independizar forem desconsideradas. Pode acontecer contrariamente 

numa outra perspectiva conflitante, que o filho manifeste uma excessiva persistência da condição 

infantil e uma necessidade de manter-se dependente nas atividades de vida diária, tais como  a 

falta de autonomia para cuidar do próprio asseio, das vestimentas, das obrigações escolares, 

exasperando os pais impacientes para se liberarem  do trabalho ‘braçal’ que exigem os menores. 

Eles exigem que o filho se torne autonomo antes que este possa dar sinais de que está pronto 

para desfazer os laços de comunhão, que garantem a subsistência. 
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O ímpeto de romper drásticamente os vínculos de dependência na relação pais-filhos, 

necessidade que se agudiza na adolescência, pode não ser vivido como estímulo ao crescimento, 

mas ao contrário, gerar confusão, desrespeito, desafios, inseguranças e ameaças em ambos os 

envolvidos, fomentando um campo propício às manifestações da violência doméstica. Os pais 

podem se sentir irritados, impotentes e ofendidos narcísicamente, se o filho lhes revela uma 

imagem falha deles. Para alguns progenitores também, pode ser difícil acompanhar o florescer 

juvenil do filho, as mudanças psíquicas e corporais que neste se evidenciam. Expressar afetos, 

sem atuar as excitações produzidas pela presença desconcertante de um(a) jovem, onde antes 

havia uma criança submissa, abastecendo-os de reconhecimento e admiração, pode se constituir 

num entrave para alguns pais em sua tarefa formadora. Estes, na impossibilidade de ‘marcar’ 

simbolicamente o filho, tentarão fazê-lo pela força, transformando-os meramente em sua 

propriedade. Realiza-se um gozo tirânico no exercício da parentalidade, abrindo para uma sorte 

de investidas no corpo e no psiquismo do filho, que também deixarão marcas indeléveis em sua 

alma.  

Para prosseguir, julgo que seja necessário traçar um perfil com os dados mais 

sobressalentes dos membros de famílias violentas e abusivas. 

 

4. Considerações sobre as famílias abusivas e a distorção do idioma afetivo 

 

A vitimização da infância é, de regra, reproduzida ou consentida pelos próprios 

responsáveis pela criança, que falham em cumprir suas funções de cuidadores. O berço do 

circuito maligno da mortificação física e mental dos filhos situa-se no habitat natural da 

família35. Muitas dessas ações nefastas não aparecem como atos agressivos intencionais, mas são 

disfarçados sob o aspecto de  “acidentes”, cuja responsabilidade recai sobre a criança. Esta é 

taxada como peralta, irrequieta e rebelde, portanto merecedora da adversidade. 

Tenho observado também, que muitas das crianças de que trata esta pesquisa, têm 

vivências de mortes trágicas na família: perderam pais, mães ou irmãos por homicídio, na 

criminalidade, atropelamentos, em circunstâncias de doenças graves decorrentes de 

confinamento em prisões, ou resultam de gestações ocorridas em situações de estupro. Elas 
                                                           
35 Kempe (1962) que descreveu a Síndrome da Criança Espancada, encontrou em 75% dos casos de maus-tratos, a 
ação deliberada dos pais. Apesar de ser uma metodologia muito corriqueira e recorrente entre pais e educadores 
através dos séculos,  a Síndrome da Criança Espancada foi conceituada somente em 1962 pelos psiquiatras norte-
americanos C. Kempe,  B. Steele e F. Silverman em l962. Tal caracterização que permitiu que nos Estados Unidos 
se criassem programas de prevenção, identificação e tratamento de crianças seviciadas. A partir deste diagnóstico, 
pesquisadores norte-americanos (Straus e Gelles, 1980; Kaplan et al., 1983; Hawton et al., 1985; Shaffer, 1989) 
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permanecem ligadas idealmente aos membros familiares que tiveram uma sina mais funesta. 

Enquanto lastimam a perda do ente querido, visto sob a ótica de sublime perfeição, agem 

movidas por uma  fantasia inconsciente de reunião com este. Assim também demonstraram 

Pelcovitz (1984) e Azevedo (1989), argumentando que a vítima adotará práticas de auto-flagelo 

e sacrifícios, sendo esta a única marca identificatória investível, ao permitir-se ser tratada como 

objeto de posse privada ou como mercadoria de consumo erótico ou agressivo.  

Abuso, incesto e vitimização por negligência, podem ser configurados 

independentemente da concordância da vítima, que por razões várias pode dar sua anuência aos 

maus-tratos. É preciso atentar para o fato que modos de ultraje podem estar sendo substanciados 

por manobras de sedução,  intensa ligação afetiva, submetimentos, ameaças e chantagens de toda 

ordem. Essas relações podem induzir a vítima a estabelecer ativamente vínculos marcados pela 

agressividade, chamando para si situações punitivas e de ameaça.36 Considerar a participação 

repetida e ativa da criança no circuito da violência familiar, não implica evidentemente em torná-

la culpada pelo que lhe ocorre. O que se passa no comportamento doentio, como ressaltou 

Winnicott (1950-5), é que o masoquismo tornou-se primário em relação ao sadismo, devido à 

não-fusão do sexual com a agressividade. Esta fica dissociada, porque não pode se constituir 

como característica própria, e sequer poderá ser integrada ao sexual como desejado. 

Ocorrem também diferenças quanto à participação parental em uma ou noutra forma de 

vitimização. Nos casos de violência física encontramos uma expressiva freqüência de mulheres  

agressoras tais como mães, tias, sogras, babás, incidindo sobre crianças de ambos os sexos. Nos 

casos de vitimização sexual, cresce expressivamente a participação masculina dos pais, tios, 

irmãos, avós, e têm nas meninas as vítimas mais freqüentes. O fato de em nossa cultura, a 

subsistência das crianças menores se constituir tradicionalmente uma incumbência materna, 

implica de maneira significativa a mulher, no tocante à participação nas violências perpetradas 

aos bebês e indivíduos da primeira infância. A elas cabe a tarefa de nutrição, cuidados corpóreos, 

saciação e provisões básicas, vivenciadas como um fardo, que é entremeado pela violentação. Os 

braços, mãos e dedos femininos, são o instrumento primeiro de força utilizado nesses episódios 

domésticos, encontrando equivalência na ferramenta, por excelência, de violência do homem 

contra crianças, ou seja, o pênis e seus equivalentes.    

                                                                                                                                                                                           
ampliaram os estudos sobre o tema estudando a transmissão intergeneracional do abuso, as relações entre suicídio e 
abuso, os efeitos de tais práticas a curto e a longo prazo.  
36 Quando adulta, a pessoa poderá manifestar tendência a buscar relacionamentos nos quais predominem as 
manifestações agressivas.  Os parceiros violentos eleitos, freqüentemente, vêem a justificar as práticas e a qualificar 
as vítimas como “alguém que gosta de apanhar”, modo evidente de transformá-las em culpadas e em responsáveis 
pelos próprios desejos perversos. 
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Temos ainda que os resquícios de uma antiga organização familiar, de assegurados 

privilégios masculinos, sustentados pela cultura que desconsidera as diferenças e as assimila 

como minoridade, são ainda vigentes na atualidade, e encontram na violência doméstica sua 

ecologia privilegiada. Em muitos lares é atribuído ao pai este lugar inconteste da autoridade, 

validado por mães inconsistentes e acuadas em sua função de proteção; os filhos restam 

temerosos da cólera paterna, sem, entretanto, devotar respeito ao progenitor. Cria-se essa aura de 

terror em torno do pai, agora patrocinada pela mãe que, muitas vezes impotente para inibir o 

comportamento indesejável do filho, termina invocando a chegada do pai enfurecido e punitivo. 

Temos os relatos de pais temidos que, apesar de violentos e referidos como dominadores na 

família, são simbólicamente disfuncionais. Constata-se que eles pais não portam a função 

interditora, à medida que o cuidado, a proteção e orientação, perfeitamente cabíveis no exercício 

da paternidade, foram substituídos pelo domínio arbitrário e sevícia brutas.  

Os pais  descritos nos  estudos de Azevedo & Guerra (1989), evidenciam percepção 

delirante dos filhos projetando neles os próprios conflitos não-resolvidos e as partes odiadas de si 

próprios; são exigentes e ambiciosos, apresentam expectiva elevada em relação ao desempenho 

da criança por meio de uma atitude educativa rígida autoritária e punitiva. Mostram-se 

cotidianamente coléricos, imaturos e dependentes, buscando no filho um indivíduo que os ame e 

os reafirme.  Podem ainda buscar se assegurar neste vínculo, quanto à própria identidade sexual 

precáriamente estabelecida. Esses dados foram confirmados por mim nos atendimentos dos 

pacientes e familiares, quanto nas supervisões que empreendí. 

É preciso, portanto, alcançar uma compreensão sobre os efeitos de tais métodos 

"educativos", pensar nas conseqüências da disciplina corporal rigorosa, quando subsidiada por 

impulsos infanticidas.  

O progenitor abusivo desconsidera a condição da vítima seja de dependência, de 

subnormalidade, assim como fatores como a idade ou  saúde desta. Ele toma o filho como um 

“depositário” de todo o mal que o acomete, usando da força física tanto mais se sinta frustrado e 

insatisfeito. A adesão a preceitos religiosos rígidos e moralistas que avalizam as transgressões, 

pode dificultar aos pais a percepção real da criança e, desta forma, justificar algumas 

significações delirantes sobre o filho,  base da conduta violenta.  

O desejo de ter e de eliminar o filho em fantasia, consiste em um exercício mental 

saudável, que torna possível que as situações posteriores de separação sejam factíveis, tanto 

quanto o rompimento da simbiose pais-filhos. Contudo quando decorrem dificuldades de 

simbolização dos afetos agressivos, não devidamente conjugados aos amorosos, o sentimento 
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filicida necessitará ser ‘atuado’, realizado concretamente, como nas situações de violência 

intrafamiliar. 

O psicanalista Sandor Ferenczi, reconhecia em 1933 que tais abusos, extrapolavam o 

âmbito imaginativo da criança, afirmando serem freqüentes as situações de pedofilia, outra 

forma perversa de vitimização. Desnudando uma realidade que, naquela época deveria ser ainda 

mais encoberta do que a vigente na atualidade, o analista deu mostras do seu compromisso ético 

e arrojo, ao declarar: 

“Mesmo crianças pertencentes a famílias respeitáveis e de tradição puritana são, com mais 
freqüência do que se ousaria pensar, vítimas de violências e de estupros. São ora os próprios pais que 
buscam um substituto para suas insatisfações, dessa maneira patológica, ora pessoas de confiança, 
membros da mesma família (tios, tias, avós), os preceptores ou o pessoal doméstico que abusam da 
ignorância e da inocência das crianças. A objeção, a saber, que se trataria de fantasias da própria criança, 
ou seja, mentiras histéricas, perde lamentavelmente sua força, em conseqüência do número considerável 
de pacientes, em análise, que confessam ter mantido relações sexuais com crianças.”37 

 No contato com os agressores, estes revelam expectativas de impunidade, ou de que a 

criança não registrará as falhas contra ela cometidas. Ao ver subestimada sua capacidade de 

apreensão e de memória dos fatos, a vítima tem sua situação agravada, assim como quando, os 

pais minimizam ou negam as evidências de violência com explicações inconsistentes, não-

persuasivas ou intimidantes. Recorro ainda a Ferenczi, que dá mostras de compreender a 

psicologia do abusador:  

“ Quase sempre o agressor comporta-se como se nada tivesse acontecido e consola-se com a 
idéia: ‘Oh, é apenas uma criança, ainda não sabe nada dessas coisas e acabará esquecendo tudo isso’.”38 

É comum também, que o remorso posterior à prática abusiva, leve o agressor ao culto do 

oposto em seu comportamento manifesto. Este pode demonstrar uma adesão rígida a princípios e 

práticas religiosas, filantrópicas e humanitárias, em movimentos de formação reativa que os 

analistas empenhados nos estudos dos mecanismos de defesa, conhecem suficientemente bem. 

Esses jovens vítimas de maus-tratos, apresentam quadro clínico semelhante aos de 

pessoas expostas a acidentes catastróficos, com o agravante que no lar, reféns da própria 

dependência dos pais e da coexistência de proteção e abuso, eles ficam impedidos de reconhecer 

o desvio dos padrões relacionais vigentes com o agressor(es) e acionar medidas de proteção. Eles 

se tornam presas da própria fragilidade, convertendo-se em alvos fáceis da fúria massacrante e 

incontrolada de adultos. A investida abusiva ganha um poder irrefutável aos olhos da criança, 

                                                           
37  S. Ferenczi, “Confusão de língua entre os adultos e a criança” (1933). Obras... op.cit., p. 101. 
38 Idem, p. 102-103. 
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quanto mais embuída de preceitos moralizantes, religiosos ou pedagógicos. Como refletiu 

Dolto39, as crianças violentadas desconhecem que existam adultos interditados, regulados por 

uma lei pela qual aprenderam que o ato sexual é indigno quando um dos envolvidos não 

concorda com o feito. 

O perfil do cônjuge que complementa o circuito da vitimização, ao manifestar indiferença 

e inconsistência severas, agrava a situação da criança. Aceitando passivamente a brutalidade do 

contexto, esses pais mostram-se indulgentes, banalizando ou mesmo incitando a violência contra 

o filho.  

As crianças objetos de violência e de estupros por pais e (ou) seus substitutos, seriam 

vítimas da confusão de língua, à qual me referi na introdução deste trabalho. Ferenczi concebeu 

que o adulto e a criança são regidos por uma ordenação distinta,  havendo uma assimetria natural 

entre os códigos de ambos. Este  encontro é potencialmente traumático para a criança, pois os 

pais lhes falam da linguagem da paixão, com seus resquícios de malícia e  sensualidade, 

enquanto a criança ainda está no registro passivo da ternura, do amor, da atenção e busca de 

cuidados básicos. A criança dirigirá sua carga de investimento sexual às figuras parentais, por 

exemplo ao brincar de rivalizar com o progenitor do mesmo sexo, na conquista daquele do sexo 

oposto. Ela poderá fazê-lo sem apavorar-se com suas próprias fantasias e anseios, utilizando 

também a dimensão da ternura para prosseguir com suas investidas, que fazem parte do exercício 

imaginativo de constituir-se sexual e afetivamente. É primordial que os pais a reassegurarem de 

que pode reivindicar, se insinuar, provocar confusão, que eles permanecerão ao seu alcance e 

indestrutíveis. Nessas etapas do processo maturacional, torna-se imprescindível que eles não 

desertem de suas funções de sustentação das necessidades do filho. 

A produção natural de fantasias edípicas frente aos pais, investindo-os com suas 

rivalidades e paixões, todavia se processa na criança abusada, de maneira extremamente 

distorcida. Quando os progenitores se deixam arrastar pelas provocações e excitações que os 

filhos lhes produzem, comprometem todo o desenvolvimento posterior da criança, 

estabelecendo-se uma relação enigmática na qual a criança fica irremediavelmente presa. Além 

disso, a constituição de um corpo sexuado e regido por uma economia libidinal que irá compor 

as relações objetais futuras, entrará em falência com perda do potencial para o simbolismo. O 

infans com parcos recursos simbólicos, passará a rechaçar e dissociar a parte afetada. O conflito 

não encontrará sequer meios de se metaforizar, de se fazer representar, não encontrando um lugar 

na cadeia de linguagem e pensamento.  

                                                           
 
39 F. Dolto, A causa dos adolescentes. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. 
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Utilizo esta passagem de minha argumentação para apontar na direção dos fatores de 

risco presentes em um ambiente familiar conturbado e doente, e suas conseqüências, contudo não 

significa que ele deva ser abolido, pois ele  é sempre importante para a criança, apesar dos 

malefícios produzidos. Concluo refletindo que saibamos  sempre reconhecer o valor do ambiente 

familiar, socorrendo aqueles lares que sucumbiram na construção dos seus membros.  

Winnicott tornou-se uma vez mais o porta-voz das necessidades vitais das crianças, ao 

asseverar que: 

“Uma vez que se reconhece o quanto o sentimento de segurança de uma criança está 
íntimamente vinculado às suas relações com os pais, torna-se óbvio que ninguém mais lhe pode dar tanto. 
Toda criança tem direito de crescer num bom lar, e ver-se privada disso é uma desgraça.”40                                             

 

                                      

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 (grifo meu) D. Winnicott (1947b) “Tratamento em regime residencial para crianças difíceis”. In: Privação e 
Delinqüência. São Paulo: Martins Fontes Ltda, 1987, p. 74.  
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CAPÍTULO II 

 

A NOÇÃO DE TRAUMA EM PSICANÁLISE: DO ESTRANGULAMENTO DE 

PASSAGENS, AO ‘ESCURO AFETIVO’ E QUEBRA DA FÉ 

 
"O trauma, no sentido mais popular do termo, implica uma quebra da fé." 

(D. Winnicott, 1965) 

 

Pretendo nesta etapa de minha argumentação,  proceder a um exame da noção de trauma 

em psicanálise, considerando que esta tem sido utilizada de modo crucial no desenvolvimento 

deste tema. É fato incontestável que a psicanálise desde o seu surgimento, vem construindo um 

corpo de  conhecimentos sobre os traumas psíquicos, de relevância e efeitos extraordinários para 

a compreensão do sofrimento humano. Todavia ao longo de um século de elaboração 

psicanalítica, distintas configurações psicopatológicas foram dissecadas e se impuseram, 

exigindo da disciplina uma diversidade de conceitualizações sobre o trauma, cujas mais 

significativas pretendo abordar neste capítulo.  

  

1. Trauma e metapsicologia: escuro representativo, repetição e suspensão de sentido 

 

Todo empenho de teorização e tentativa de abordagem deste conceito, remete-nos a Freud 

e ao modo como ele foi concebendo  a constituição do aparelho psíquico, o nascimento 

traumático do sujeito, o papel preponderante das fantasias universais de sedução e do fator 

sexual na causação das neuroses. Seu pensamento oscilou em termos da sedução, ora como 

produto da fantasia ora como evento da realidade. De fato, tal conceptualização sofreu notória 

evolução na obra freudiana, desde que foi concebida e posteriormente negada como fato real e 

corrente entre pais e filhos, ao afirmar: "Já não acredito em minha Neurótica." 41  
A ficção da sedução generalizada, consolidou-se na teoria psicanalítica como 

fomentadora das fantasias de desejo sexual infantil, produzindo uma guinada na compreensão 

dos eventos traumáticos, que se deslocou da sedução real para o devir edípico. Além disso, a 

atividade de fantasia teria potência para instaurar o conflito psíquico, perpetrador do sofrimento 

neurótico. Em “Uma criança é espancada: uma contribuição para o estudo da origem das 

perversões sexuais”, Freud examinou as fantasias sádicas de espancamento em suas diversas 

                                                           
41 S. Freud, carta 69 a Fliess de 21/9/1897. In: Masson, J. Moussaief ,  A correspondência completa de S. Freud 
para W. Fliess. Rio de Janeiro: Imago, 1986, p. 267. 
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fases. Segundo esse referencial, a atividade imaginativa deriva-se da culpabilidade que converte 

o sadismo em masoquismo, ou seja trata-se de obter prazer produzindo dor não no outro, mas 

buscando produzí-la em sí.  As fantasias que sofreram uma repressão primordial, por seu teor de 

crueldade e excitabilidade, participam necessáriamente da estruturação dos complexos de 

castração e de Édipo nas crianças, sendo apreensíveis através das cadeias simbólicas e dos 

derivados substitutivos. A criança espancada abusivamente no real,  além de ser prejudicada na 

articulação dessas fantasias sádicas e masoquistas, torna-se incapaz de incluir positivamente o 

componente agressivo em suas relações. Ela será obrigada a destituir imaginativamente o corpo 

castigado, com vivências malevolentes de perda de áreas corpóreas e retirada significativa da 

vida sensível. 

Fazendo jus ao pensamento de Freud, Mezan (1982) apresenta-nos o panorama teórico 

que decorre das complexas operações em curso na realidade psíquica: o conceito de fantasia 

inconsciente, os mecanismos de après-coup, as deformações defensivas, o recalque e a formação 

de sintomas... todo o veio psíquico estará enriquecido e instaurado no campo das neuroses. E os 

fatores exógenos, estariam ausentes da elaboração freudiana? Penso que não, se recorrermos à 

noção de "séries complementares" na qual as experiências vividas se combinam em relação aos 

outros elementos determinantes do psiquismo, tais como a disposição psíquica individual, o fator 

constitutivo e a fantasia.  

Indubitavelmente a noção de realidade psíquica tem sua importância em psicanálise, pois 

os reinos da fantasia e do imaginário são a matéria-prima com a qual o analista trabalha. Alinho-

me porém com autores, que como Cromberg (2001), se propõem a superar essas vertentes de 

oposição simplista. Esta analista tende a não considerar as dimensões factual e objetiva de um 

lado e a realidade psíquica com o instrumental de fantasias e de operações simbólicas de outro, 

como excludentes umas das outras, formalizando dentro de um modelo de ciência distinto 

daquele que guiou Freud em suas construções. 

Nesta direção buscarei escutar uma compreensão do cotidiano dessas crianças, acerca da 

barbárie por elas experimentada, não apenas como fantasia, mas sobretudo como confirmação de 

uma experiência efetiva de transgressão. Elas foram violadas em sua integridade física, assim 

como experimentaram um sentimento de quebra interior, com dissociações e um afluxo de 

vivências não-integradas.  

Detenhamo-nos um pouco mais na elaboração freudiana e em seus impasses. No cap. VII 

de “A interpretação dos Sonhos”, Freud alertou ser a realidade psíquica essencialmente distinta 

da realidade material (denominada factual em 1914). Nos anos seguintes ele nos convocaria 
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repetidamente a articular as dimensões da fantasia e realidade42; de fato, discriminar as fantasias 

de sedução das situações de sedução real seria uma incumbência da qual ele se ocuparia por 

muito tempo, desde que publicou "A etiologia da histeria" (1896), até escrever "Sexualidade 

Feminina" (1931). Neste texto, ele voltou a considerar que a sedução real não era infreqüente, e 

que deixava longas e extensas seqüelas impeditivas do desenvolvimento. Anteriormente em 

1896, ele afirmara que a sedução real da criança por um adulto, sempre ocorria antes da 

puberdade, embora seus efeitos se manifestassem após a mesma. Uma nota acrescentada ao 

texto, em 1924, demonstraria os impasses, retrocessos e ambigüidades embrenhados nas 

postulações freudianas, que não encontravam resolução fácil, talvez pelo perturbador da temática 

da sedução.  

“[...] não sabíamos distinguir as recordações reais do sujeito de suas fantasias sobre seus anos 
infantís. Em conseqüência, atribuímos à sedução, como fator etiológico, uma importância e uma 
generalidade de que carece. [...] No entanto, nem tudo o que foi exposto neste capítulo deve ser 
rechaçado, pois a sedução conserva ainda um certo valor em relação à etiologia. Considero, portanto, 
ainda exatas algumas das observações psicológicas nele desenvolvidas.” 43  

Mezan (1993), no estudo refinado e engenhoso que procedeu da obra freudiana, fez ver 

que o "naufrágio" da teoria da sedução nos mares da psicanálise, não implicou o seu abandono 

sumário. Segundo esse autor, a teoria da sexualidade infantil forjada a partir da mudança de rota, 

rumo à ilha da fantasia, se fez acompanhar dos pressupostos da sedução:  

"Como em tantas outras questões, aqui também Freud lança várias idéias , que podem ou não 
conflitar umas com as outras. O fato é que em sua obra, o tema da sedução vai permanecer de certo 
modo na sombra; muito embora a questão reapareça de tempos em tempos, especialmente a propósito da 
sexualidade feminina, ele não chegou a elaborar suas diversas notações em termos de uma nova teoria." 
44  

                                                           
42 Recomendo, em termos da compreensão do sentido de realidade factual na obra freudiana, alguns autores que me 
auxiliaram, devido à clareza e solidez  argumentativas: Felicia Knobloch (1998), assim como a discussão que Decio 
Gurfinkel (2001) realizou sobre a dualidade realidade psíquica e realidade material, reconhecendo sua legitimidade e 
sentido, no bojo da metapsicologia de um aparelho psíquico que se instaura com base no recalcamento, como Freud 
desvelou. Cito também M. L. Violante (1994), que escreveu sobre crianças que sofreram desqualificação narcísica 
por falta de investimento materno. A autora nos lembra que a noção de realidade está presente em extensão na 
elaboração de Freud, tratada ora como Princípio de Realidade com suas decorrências, ora simplesmente como 
exigência de realidade, além da referência aos mecanismos de defesa inconscientes que visam afastar a realidade 
má, tais como negação, desvio ou rejeição desta.   
43 S. Freud (1896) “Novas Observações sobre as neuropsicoses de defesa”. In: Obras Completas....op.cit., v.III, p. 
163. 
44 Este autor encontra nos estudos de Jean Laplanche sobre as três formas de sedução, uma retomada fecunda acerca 
deste tema, reapreciação conceitual que teve grande alcance na teorização psicanalítica contemporânea. A propósito, 
ler R. Mezan, “A sombra de Don Juan: a sedução como mentira e como iniciação”. In: A sombra de Don Juan e 
outros estudos. São Paulo: Ed. Brasiliense, p. 30. 
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Ao assinalar uma "permanência difusa", subliminar, dos diversos elementos da teoria da 

sedução na obra freudiana, Mezan leva-nos a pensar que os recuos na formulação conceitual 

seriam decorrentes da articulação de problemas insolúveis, pela mera apreensão da fantasia e da 

realidade como opostos. É certo que a evidente ambigüidade de Freud quanto à realidade da 

sedução e ao plano fantasístico desta, tanto quanto sobre as fantasias de espancamento,  nunca o 

demoveu de sua convicção de que é a lembrança da cena infantil que a dota de um caráter 

patogênico, em termos psíquicos.  

Ao lembrar o esquema "difásico" da vivência traumática, Mezan recupera a concepção 

freudiana da importância de uma segunda ordem de acontecimentos que, via associativa,  irá 

(re)significar o evento original. Este, quando de sua ocorrência fora experimentado como 

"simplesmente misterioso",  e ganha a posteriore uma articulação sintomática. Concebo a noção 

de posterioridade do seguinte modo: se a segunda etapa da ocorrência traumática tem efeito 

patogênico, pretendo que o atendimento terapêutico das crianças vitimizadas pela via das 

consultas, institua um terceiro momento, que seria impactante e transformador do trauma, 

implicando um experienciar, uma revivescência  e um reconstruir.  

No bojo dessa discussão sobre a sedução real ou imaginativa, autores como Freud45 

colocariam a mãe como o primeiro objeto de amor e de sedução para as crianças. Na evolução da 

triangulação edípica, o papel de produzir marcas subjetivas seria transferido para o pai, 

freqüentemente referido como autoridade assustadora ou como sedutor, no imaginário infantil. 

Uma vida sexuada e imaginativamente rica, percurso natural quando a ambientação é 

favorecedora, torna-se desastrosa caso o pai venha a destruir a atividade fantasiosa, impondo-se 

como objeto real para o filho, como constato nos casos de violentação. Conforme Cromberg 

(1994) o ato do pai violentador tem alto impacto traumatizante, fundamentalmente porque ele 

abdica do “gesto de pai” ao emitir o ‘gesto de homem’ em seu lugar.46  

Perguntei-me se a vitimização infanto-juvenil, na perspectiva freudiana, viria tão somente 

a precipitar fantasias patógenas vinculadas às longínquas experiências sexuais infantis. Em 

outras palavras, esse fenômeno viria a deflagrar uma predisposição neurótica adormecida, ou 

tratar-se-ia de uma outra ordem de acontecimentos adversos que, à revelia das disposições 

inconscientes mudaria o curso do desenvolvimento, com perda de nexos, desintegração e 
                                                           
45 S.Freud  (1931) “Sexualidade Feminina”. In: Obras Completas...op.cit., v.XXI. 
 46 No decorrer de minha argumentação, incluirei reflexões de outros autores como S. Ferenczi, D. Winnicott e C. 
Bollas, acerca dos efeitos da prática incestuosa, às quais se articulam a visão de Cromberg, que destaco. Embora 
concebidas em momentos distintos, essas conceituações apontam a condição dessas vítimas traumatizadas que não 
se tornam neuróticos clássicos que sofrem de reminiscências, mas padecem daquilo que elas não podem acessar e 
significar acerca do ato traumático. No lastro das dissociações, as vivências traumáticas brutais produzirão inibições, 
expectativa ansiosa e suspensão do progresso.  
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dissociação, impedindo o pulsar da sexualidade saudável? Nos pacientes anti-sociais 

pesquisados, parece-me que o que se repete sintomaticamente, não se restringiria à 

ressignificação dos conflitos infantis, derivados do modo próprio do funcionamento 

intrapsíquico. São acometimentos reais, externos, que desvirtuam tal vicissitude, comprometendo 

o processo maturacional e resultando em severas inibições das funções egóicas. Evidentemente 

que tais acontecimentos não escapam a um singular e intenso trabalho interno. O traumatizado 

mantém com o evento real uma relação nem sempre linear, casual e de fácil compreensão. 

Voltarei a esta consideração, a partir da discussão do material clínico que utilizarei na parte II 

deste trabalho. 

Em  “Além do Princípio de Prazer”, Freud (1920) discorreu sobre as neuroses 

traumáticas, neuroses atuais e de destino, organizações nas quais um abalo mecânico, choque ou 

susto produzidos por agentes externos, produziriam uma invasão pulsional e tentativas 

emergenciais de descargas desta, as chamadas ab-reações. Nesses quadros, o indivíduo parece 

fadado a repetir alguma espécie de maldição ou fatalidade. Ao eu perpassado pela comoção 

inesperada, só resta perpetuar o sofrimento para dizimar a angústia de aniquilamento, a 

expectativa ansiosa que desconhece qualquer via de elaboração. A própria magnitude do trauma 

obrigará à repetição continuada, visto que o excedente pulsional ficará congestionado, não vindo 

a ser portanto, objeto de escoamento. Vou me deter um pouco mais no texto que confere um 

status metapsicológico à compulsão à repetição, fenômeno que serve para sustentar o argumento 

da existência de uma índole conservadora no psiquismo.  

Freud argumentou que o excedente de excitação que não pode ser eliminado e sequer 

ligado, tenderá à repetição. A invasão introduziria no aparelho psíquico um modo de energia 

não-vinculada, caótica, não-representacional, portanto não-memorizável, avessa ao circuito 

prazer-desprazer. Dito de outro modo, o aparelho psíquico ultrapassado na possibilidade de fazer 

ligações, será regido pela cega compulsão à repetição47. Ele postulou o trauma, nesses casos, em 

termos da ruptura do escudo protetor produzida pelo excesso de excitação. As formulações 

energético-econômicas estariam presentes por toda a obra freudiana, marcadamente nesta à qual 

me refiro. O efeito de susto decorre também da intensidade da comoção, pois o eu está tão mais 

vulnerável à violência do trauma, conforme tenha sido ultrapassado um quantum suportável. É 

sem dúvida importante, para a compreensão do trauma, que pensemos em intensidades, e em 
                                                                                                                                                                                           
 
47  As controvérsias em torno da pulsão de morte foram tratadas por autores do Midle Group. É mister ressaltar a 
persistente recusa de Winnicott em validar  a  teoria da pulsão de morte, principalmente nos termos como Freud a 
postulou, em bases biológicas como tendência ao inanimado, uma pulsão auto-destrutiva inerente à natureza 
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estrangulamentos devidos a excessos. Porém temos que somar a este fator, o aspecto da natureza 

da experiência sofrida, ou seja, o vértice qualitativo. O acento freudiano no aspecto quantitativo 

quanto ao que se refere à susceptibilidade ao trauma, foi considerado insuficiente por Schneider 

(1993), que a ele adicionou o aspecto qualitativo, o qual julgo importante para a compreensão do 

trauma que adoto, pois se refere à posição subjetiva em que o indivíduo viveu a experiência: 

"A noção de excesso de afeto não bastaria para dar conta do bloqueio e o que paralisaria o sujeito 
não seria somente o fato de ter muito intensamente experimentado o que quer que seja, mas de tê-lo 
experimentado no escuro, tanto no escuro representativo, quanto no escuro afetivo." 48 

 A referência ao “escuro representativo e afetivo”, combina com o que vaga a esmo, sem-

lugar para inscrição do vivido, destinado à condição de ser um corpo estranho e ameaçador no 

psiquismo. O traumático seria instaurado por uma configuração psíquica prévia, a  saber, o 

estado de despreparo interno. A dependência e o desamparo absolutos de uma adequada provisão 

ambiental, estabelecem a condição de vulnerabilidade que permite que se engendre a ansiedade 

assustadora. À situação de despreparo, de susto e desarticulação recorrentes, também se referiu 

Ferenczi (1932):  

“Se um trauma atingir a alma, o corpo despreparado, ou seja, sem contra- investimentos, seus 
efeitos serão destruidores para o corpo e a mente, isto é, eles se rompem por fragmentação. A força que 
manteria unidos os fragmentos e os elementos do indivíduo está ausente... A força intrusiva, na esfera 
psíquica, na ausência de um contra investimento sólido produz uma espécie de explosão, uma destruição 
das associações psíquicas  entre os sistemas e os conteúdos psíquicos, que pode atingir os mais 
profundos elementos de percepção ... O bebê desprotegido está pronto para ser explodido, poderíamos 
dizer.” 49 

Penso que a criança esteve “despreparada” para o impacto dos agentes externos, porque 

sua condição de não-integrada não pressupôs defesas ou armaduras utilizáveis pelo self em 

constituição. Se a criança for retirada da experiência espontânea de florescimento, para a 

condição de ter que reagir e se defender dos tormentos ambientais, os objetos externos 

necessitarão ser conhecidos, controlados e não apreendidos a partir do crescimento pessoal, 

como ocorre entre aqueles que se sentem existindo continuamente sem sobressaltos severos. 

Algumas crianças crônica e persistentemente vitimizadas em seus lares, ainda como efeito das 

tentativas frustradas de representar a ameaça, revelam uma expectativa agitada e ansiosa, como 

na vigência de uma prontidão para o ataque, que instaura um “quase acontecendo”,  no dizer de 

                                                                                                                                                                                           
humana.  Winnicott, assim como Balint, concebeu uma tendência inata ao progresso e ao amadurecimento, situando 
o amor como o afeto primário. 
48 M.  Schneider,  Afeto e linguagem nos primeiros escritos de Freud. São Paulo: Escuta, 1993, p. 26-27. 
49 S. Ferenczi (1932) Diários Clínicos. São Paulo: Martins Fontes, 1990, p. 62-63 e 69-70. 
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Herrmann: “ O que quase acontece, não contando com uma representação concreta__ que, se 
ocorresse, não teria em quem se representar__ torna-se traumático para a psique. Trauma é um quase 
que fica em suspenso, acontecendo sem parar.”50  

   Faço esta digressão mais extensa para afirmar que penso que as formulações freudianas 

podem nos fornecer instrumentos conceituais significativos nos casos de violência e de abuso, 

desvendando as fantasias sádicas persecutórias e os desejos edípicos atuantes na criança. Todavia 

não há como cuidarmos de suas agruras, se nos limitarmos à interpretação dos casos de 

profanação do corpo a partir tão somente das concepções intrapsíquicas na constituição do 

indivíduo e das magnitudes pulsionais, tais como descritas na primeira tópica. Entendo que, a 

partir da segunda tópica, ao promover o estudo do ego e a natureza das ansiedades que o 

acometem, esclerosando seu desenvolvimento, Freud produziu uma importante revisão da noção 

de trauma, com amplas implicações na compreensão dos estados de desamparo e de modalidades 

encobertas de agonias. Essa  extensa reestruturação, permitiu-lhe distinguir duas fontes de 

ansiedade, a do ego e a do id, em 1926.51  

 

2. O papel do ambiente na causação do trauma e de  dissociações devastadoras 

 

À medida que a psicanálise não se restringiu mais à clínica do recalcamento, operou-se 

uma revirada conceitual, que interessou mais amplamente aos analistas enfileirados sob a 

categoria dos denominados ‘teóricos das relações objetais’.  

Nos primórdios de sua construção teórica, Winnicott52 abordou a temática dos efeitos do 

trauma real, ao ressaltar que este não seria necessariamente pernicioso ao desenvolvimento, 

tornando-se perigoso apenas aquele evento que se acoplasse a um castigo já fantasiado 

anteriormente, dotando-o de significação. Um trabalho psíquico anterior à ocorrência do evento, 

seria o produtor do sofrimento. Refiro-me aos tempos de ênfase quase exclusiva na consideração 

pela realidade interior, posição que encontrou um realinhamento da parte de Winnicott, cada vez 

                                                           
50 (grifo do autor) F. Herrmann ao proceder a uma análise psicanalítica da sociedade contemporânea das mais 
lúcidas e argutas, na referência à Teoria dos Campos, discutiu a questão do trauma do sujeito social e seu estado de 
quase-aniquilação, por exemplo na ameaçadora catástrofe nuclear. Esse estado de abolição de qualquer condição e 
sentido humanos é impensável para qualquer humano, por, segundo ele, “solapar a própria capacidade de pensar”. 
Embora Herrmann procedesse a sua reflexão desde outro referencial psicanalítico, e não o que utilizo, pareceu-me 
interessante articular com o estado defensivo continuado de preparação para o traumatismo, que observei nos 
pacientes da pesquisa: traumas que excedem os limites do pensável e “moldam a forma psíquica correspondente e a 
põem em movimento”. In: “Psicanálise e Política: no mundo em que vivemos.” Percurso. Revista de Psicanálise. Ano 
XVIII, n. 36, 1º semestre de 2006, p. 20. 
51 Ele parecia retomar a direção apontada nas cartas a Fliess, quando tendia a tomar em separado o motor da libido e 
o que causaria a angústia. 
52 D. Winnicott (1931) “Notas sobre anormalidade e ansiedade”. In: Textos selecionados: da Pediatria à 
Psicanálise. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1978. 
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mais alinhado aos ‘independentes’. As suas pesquisas sobre o fator ambiental na constituição do 

self,  levaram-no a vincular o grau de doença do paciente, à capacidade do ambiente de suportar 

os sintomas da criança, e à força ou precariedade do meio frente às necessidades 

desenvolvimentais daquela.  

Masud Khan53 também desenvolveu uma conceituação própria sobre o trauma, a qual 

abordarei avante, por considerá-la útil na clínica com pacientes anti-sociais. Estudioso da obra de 

Freud, Khan empenhou-se em pesquisar a evolução dessa noção, periodicizando 4 fases distintas, 

nas quais descreveu um longo percurso teórico percorrido. O extenso revisionismo praticado na 

teoria freudiana da traumatogênese, culminou com uma reestruturação bastante abrangente, a 

ponto de contemplar os agentes do ambiente externo e integrá-los às forças intrapsíquicas tópicas 

e dinâmicas. As angústias suscitadas nessas experiências penosas não sofreriam as vicissitudes 

do recalque, da recusa ou da negação, despojadas que estão de alguma significação simbólica. O 

acontecimento não é inserido em uma trama representacional mentalizável, fator que resultaria 

em atividades psíquicas dissociadas, manifestas por meio dos actings. A clínica de Khan é 

demonstrativa de como o ambiente enlouquecedor inadvertidamente inocula confusão no ego 

infantil, que se defende pela dissociação e descarga ao não encontrar outros meios de comunicar 

a ameaça de aniquilamento. Tais aspectos intrusivos deverão ser necessariamente “exorcizados” 

pelo ego, que se encontrará tomado por fatores alheios à sua esfera de experiência. 

As contribuições de Luís Cláudio Figueiredo (2003) sobre trauma e dissociação, que 

emanaram do que a clínica com pacientes borderlines lhe vinha propondo, são extremamente 

úteis. Ao discorrer sobre as cisões patológicas, concebeu os malefícios da desautorização, termo 

por ele cunhado, ao referir-se ao desmentido proposto por Ferenczi. Conforme a topologia 

descrita por Figueiredo, o fenômeno traumatizante permanece cindido, ficando  imodificável e 

incomunicável com o conjunto da vida psíquica, "[...] exterior na interioridade do psiquismo"54. Nessa 

condição de exílio das vivências, o fator traumático torna-se não-passível de inscrição no campo 

da experiência, permanecendo indisponível para sofrer as metaforizações necessárias. O conflito 

não se instaura como na conhecida divisão dos processos psíquicos em termos do que se situa na 

superfície, portanto mais acesível à consciência, ou nas profundezas do inconsciente. Operações 

de represamento e recalque, investimentos e contra-investimentos, manteriam os sistemas 

distintos e superpostos. Algumas configurações psíquicas apontam para que, ao invés de uma 

divisão horizontal das instâncias psíquicas, ocorressem compartimentalizações verticalizadas, 
                                                           
53 M. Khan,  (1963) “ O conceito de trauma cumulativo”. In: Psicanálise: teoria, técnica e casos clínicos. Rio de 
Janeiro: Francisco Alves, 1984. 
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com o exílio das vivências não-inscritas, perda de nexos entre as lembranças e os afetos 

correspondentes. Trata-se de uma condição clínica que exige toda perícia do analista, na 

identificação e resgate dessas áreas que sofreram o expurgo dissociativo. O paciente não 

metaboliza determinadas experiências, que podem ser referidas, porém com extrema 

desafetivização.  

 Tal teorização auxilia-me a pensar o que ocorre com os pacientes que são gravemente 

traumatizados no ambiente doméstico, como pretendo desenvolver no decorrer de minha 

argumentação. Recebemos algumas crianças que alegavam não se lembrar de nada que lhes 

ocorrera, em termos da situação violenta, justificando: 

‘ Eu estava dormindo.’ 

Ou relatam situações terroríficas de modo totalmente desemocionalizado, dizendo: 

‘É como se não fosse comigo.’ Ou ainda:  

‘Eu já me acostumei’.  

‘Não sinto a mínima dor, acho que é porque não existo enquanto estou apanhando.’  

‘Vou para outra dimensão.’ 

Desse alheamento também me fala Juliana:  

‘__Já aprendí, tia... na hora em que aquelas coisas horríveis são feitas comigo eu sinto 

que é com o meu corpo, mas eu não estou de verdade nele.’  

Alguns pais acreditam demasiadamente na insensibilidade dos filhos quando da aplicação 

dos castigos, pois as crianças suportam impassíveis e sem reagir à vitimização, parecendo não 

sentir nada, tal a onipotência defensiva.  

‘É preciso agüentar isto para o meu pai não ir para a cadeia. Ele só faz essas coisas 

erradas comigo porque ele tem vontade.’ 

Buscarei referências conceituais em autores, que me permitam conceber a falha grave 

ocorrida em termos das deficiências ambientais. Tomo em conta Sándor Ferenczi, que em sua 

concepção de trauma, muito auxiliou na compreensão das crianças vitimizadas e da agonia que 

as transcende cotidianamente, ao acentuar o fator exógeno das experiências perturbadoras: “[...] 
são sempre perturbações e conflitos reais com o mundo exterior que são traumáticos e têm o efeito de 
choque, que dão o primeiro impulso à criação de direções anormais de desenvolvimento...” 55 

Este analista considerou as comunicações das crianças como verídicas, apontando como 

os pais se deixam realmente enredar pela paixão e erotismo implicados em suas relações com os 

                                                                                                                                                                                           
54 L.C. Figueiredo, “Modernidade, trauma e dissociação: A questão do sentido hoje.” In: Psicanálise: elementos 
para a clínica contemporânea. São Paulo: Escuta, 2003, p. 22. 
55 S. Ferenczi, “Princípio de relaxamento e neo-catarse”, 1930. In: Obras Completas...op.cit.,  p. 63. 
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filhos, conforme análise das  fantasias histéricas de seus pacientes. Assim, distinguiu 3 

modalidades traumatogênicas no aprisionamento da criança no âmbito familiar: a primeira 

decorrente do “amor forçado”, seja pela via da sedução ou pelo emprego da força física, ambas 

experiências de violentação, como também considerou Mezan (2004), ao discutir as 

circunstâncias de violência ou de sedução no contexto do incesto: “[...] mesmo que não seja 
manifestamente violento (estupro) é por natureza de uma violência extraordinária, pois representa a 
intrusão do real do corpo adulto no corpo infantil.” 56 

Violência pela intrusão desenfreada das insígnias dos pais naquilo que veiculam do 

inconsciente deles, algo da ordem de um enxerto do amor ou ódio do adulto, que resta como um 

corpo estranho à constituição da criança. Este acontecimento aterrador, constrangerá as 

importantes operações ligadas ao pensamento e à sexualidade, resultando em excessiva 

erotização ou ampla desafetivização dos vínculos. 

A pequena vítima inicialmente resiste às investidas do adulto transgressor, porém logo 

sobrevêm a impotência e a culpa, num misto de revolta, ódio e repugnância.  

A segunda forma de traumatismo concebida por Ferenczi, se mostra mais implicada ao 

traumatismo que pesquiso, correspondendo às agressões passionais e às ameaças; são as 

punições físicas violentas e extremamente rigorosas praticadas pelos pais denominados de 

“coração endurecido”. Movidas pela fúria, imprevisíveis e desproporcionais, as condutas prentais  

se mostram totalmente incompreensíveis para a criança, e por não serem controladas nem 

previsíveis, têm o efeito de um choque violento.  

           Finalmente uma terceira modalidade traumática institui o “terrorismo do sofrimento”, que 

consiste em modalidades de envolvimentos parentais abusivos, tais como exigências descabidas, 

chantagens e sevícias que soterram o eu infantil, aprisionando-o e impedindo qualquer forma de 

crescimento. Nesse quadro de intimidação e de sujeição absolutas, submetida à autoridade do 

educador e forçada pelo medo, resta-lhe apenas como possibilidade defensiva, apenas a evasão 

do que é próprio de si, ou seja uma saída identificatória: “[...]esse medo quando atinge seu ponto 
culminante, obriga-as a submeter-se automáticamente à vontade de seu agressor, a adivinhar o menor de 
seus desejos, a obedecer, esquecendo-se de si mesmas, e a identificar-se totalmente com o agressor." 57 

Ferenczi reconheceu que a culpabilidade experimentada pela vítima, também se deve à 

identificação desta com o seu  algoz. Culpabilidade que arrasta múltiplas dissociações, numa 

empreitada que este analista denominou "alucinação negativa". Explico-me: para afastar e negar a 

                                                           
56 R. Mezan,  “O ponto de fuga: sedução e incesto em Vaghe Stelle dell’Orsa...” In: Percurso. Revista de 
Psicanálise. Ano XVII, n. 33, 2004, p. 15. 
 57 S. Ferenczi, “Neocatarse”.  In: Obras Completas....op.cit.,  p. 102. 
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evidência do fato violento e ultrajante, a criança consegue anulá-lo, fazê-lo ‘desacontecer’, para 

preservar a ‘linguagem da ternura’ na relação com o agressor.  

A compreensão deste analista hungaro sobre o trauma infantil, que é agravado pelo 

desmentido por parte do adulto que o provocou, foi levada à clínica às últimas conseqüências. 

Ele advertia ao analista que não repetisse a atitude cínica de negação do ocorrido, o que 

intensificava a decepção e dor do paciente. Além disso, o não-reconhecimento do ocorrido, 

impediria o registro do trauma, a necessária produção de fantasias frente ao vivido, os afetos 

inerentes à experiência, enfim todo um trabalho psíquico que ocorreria em torno da "ferida" que 

se  produziu. Tal registro não ocorre, porque é o próprio ‘eu’ que experimentou a agressão, que 

deve ser anulado, dissociado, depauperado. Para sobreviver aos ataques externos, o centro do si 

mesmo pratica a auto-clivagem e atomização das áreas traumatizadas, processo defensivo que 

Ferenczi denominou ‘autotomia’.58  

Entendo que as formulações ferenczianas sobre o comportamento do ambiente na 

produção do trauma, preparou a psicanálise para as vindouras modificações, que se avizinhavam. 

Quando a adensada teoria de Winnicott sobre a natureza do trauma despontou no horizonte da 

ciência, encontrou eco nas inquietações dos analistas praticantes. Tal formulação encontra-se  

enraizada na concepção do ambiente que falhou de modo a atravessar e incrementar as 

organizações defensivas da pessoa. O trabalho clínico do analista deve considerar a veracidade e 

a realidade do terror experimentado pelos pacientes, em tempos que deveriam ser regidos pela 

entrega à dependência e confiabilidade, sob risco da análise não progredir. 59 

O impacto do trauma será variável, e seu efeito diretamente relacionado à etapa do 

processo maturacional em que a criança estiver; assim num estágio de dependência absoluta, o 

colapso afetaria a área da confiabilidade, lesão tão mais decisiva, quanto maior o fato da 

dependência. Se não ocorrer  a desilusão gradual que permita a passagem da dependência 

relativa para a independência, poderão advir problemas ligados à conquista de uma realidade 

psíquica pessoal, à assunção de perdas, à instauração da ambivalência afetiva e à vivência dos 

ódios apropriados. Poder experimentá-los como próprios, dimensionados à experiência frustrante 

e não atribuídos ao outro, protege das vivências persecutórias e da conduta anti-social.  

A concepção da falha ambiental no centro do trauma foi se construindo progressivamente 

para Winnicott, a partir da consolidação da sua teoria do desenvolvimento emocional atingindo 
                                                           
58 Ferenczi relacionou o funcionamento das organizações psíquicas traumatizadas, ao padrão vigente em alguns 
animais, pelo qual as áreas corpóreas intensamente dolorosas e excitáveis são desprendidas. Do mesmo enfoque 
podemos compreender as dissociações que resultam no distanciamento afetivo dos eventos traumáticos, 
produzindo como que um anestesiamento de dores improcessáveis.  



 

 

55

sua maturação nos anos 60. Em 1963, ao definir a etiologia  dos distúrbios de caráter, este 

teórico afirmou uma  falha real na tarefa de apoio ao ego, fracasso suficiente para gerar fraturas 

ou mesmo detenção nos processos de maturação. Tal percurso ocorreu com recuos, como 

revelados no artigo "Psicogênese de uma fantasia de espancamento" (1958a). Nesse texto ele 

abordou a espécie de trauma que pesquiso, porém ainda subestimando o fator real vitimizante: 

após considerar a realidade do fato abusivo narrado pela paciente, ele tomou-o eminentemente 

como um evento intrapsíquico e dirigiu o trabalho em termos da análise da fantasia de 

espancamento operante na moça.60 Posteriormente em 1965, Winnicott veio a descrever um caso 

de abuso sofrido por uma criança durante um período de hospitalização, praticado por um 

funcionário, e ponderou: "Achei isto difícil de acreditar e, a princípio, tendi a considerar a suspeita que a 
menina tinha de estar alucinando."61  

Ao manifestar uma reação habitual nesses casos, quando as considerações do adulto 

operam uma denegação da queixa e terminam por desconsiderar a realidade dos traumas vividos 

pelas crianças, Winnicott teve de se refazer do impacto que lhe produziu o relato da menina, para 

desencadear medidas de proteção. Inicialmente ele empreendeu tentativas de retirá-la do 

ambiente malévolo; diante da recusa da paciente, ele percebeu que a menina precisava de outro 

expediente, outra forma de cuidado, necessitando ser curada no mesmo ambiente em que fora 

ferida. Então orientou para que a segurança da criança fosse garantida e ofereceu a ela um 

contexto de confiabilidade e de intimidade, aceitando o papel que se lhe havia sido atribuído, ou 

seja ser liberada do efeito da área traumatizada. Tal manejo abriu caminho para a expressão do 

ódio encoberto frente ao ato perverso, quando a idealização se rompeu abruptamente pela quebra 

na confiabilidade. Nesse caso, interpretar  o fato da violação sofrida tão somente no nível das 

fantasias seria retraumatizante, e haveria o risco de produzir enlouquecimento e mais confusão 

interna. O fato é que com a ajuda de Winnicott, a menina pode reconhecer o invasor como um 

objeto externo, do qual finalmente poderia se desvencilhar. Ela concluiu a experiência 

qualificando o abusador como uma pessoa desviada, humana na sua problemática, que porém 

fora "malvado" no contexto da invasão que lhe provocara. 

Há outras modalidades de trauma, para além da ocorrência de um evento aberrante e 

situado no tempo. Fatos traumáticos imperceptíveis, podem adquirir valor cumulativa e 

                                                                                                                                                                                           
59 M. Khan (1972), forneceu diversos exemplos clínicos quanto ao efeito de interpretações que não propiciavam a 
evolução dos pacientes, enquanto não se considerasse a manifestação do ambiente no traumatismo. 
60 A paciente, segundo ele a princípio, teria sua sexualidade movida por esta ‘fantasia de espancamento’, forjada 
diante da total desesperança de comunicar-se com a mãe vivida como sádica, diante da experiência de abandono 
no desmame. 
61 D. Winnicott, “O conceito de trauma em relação ao desenvolvimento do indivíduo dentro da família”, 1965b. In: 
Explorações...op.cit., p. 102. 
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retrospectivamente, produzindo enfraquecimento progressivo do ego até sobrevir o colapso. A 

acuidade clínica de M.  Khan levou-o a identificar um padrão de microtraumatismos 

continuados, que minam o tecido do ego incipiente, desenvolvendo a noção de trauma 

cumulativo (1963). Esse conceito convém ao presente estudo, especialmente se nos ativermos à 

negligência parental. A persistência de fendas no exercício da função materna, em momentos nos 

quais a criança precisaria dela como escudo protetor, seria responsável pela instauração da 

inércia, rupturas e perda da esperança, cuja recuperação somente será possível em nova 

experiência de maternagem. 

Em referência à negligência e não-atendimento das necessidades básicas, recorro a outra 

modalidade de trauma, em função da não-experienciação de processos que deveriam estar em 

curso, se houvesse um holding conveniente à sua instalação. Em seu lugar resta apenas um 

sentimento de ausência, de esburacamento, que o jovem tenta combater em suas explosões de 

ódio e desorientação, atuações que consistem numa forma de lembrar o abuso. Este sentimento 

de perda originária pode ser falsamente atenuado nos quadros de delinqüência contumaz, quando 

ganhos secundários assumem um valor compensatório considerável. O que se perdeu ou não se 

conquistou, não há como ser recordado formal e objetivamente. Não é viável o modo de evocar a 

falha  pela via da ativação de representações recalcadas. Winnicott justificava: 

"É mais fácil para um paciente lembrar um trauma, do que do nada acontecendo quando poderia 
ter acontecido. Na ocasião, ele não sabia o que poderia ter acontecido e, assim, não poderia experienciar 
nada, exceto notar que algo poderia ter sido." 62 

 O   que se repete no distúrbio delinqüencial, como compreendo, não se esgota na idéia de 

atualização do conflito infantil, do Édipo e suas ramificações. O ato delinqüente não comporta 

representações, se trata de evacuação sem palavras, sem ; é apenas repetição, (embora não a 

repetição do id) mas daquilo que não pode ser abrangido na esfera do ego. O conflito é pré-

simbólico, portanto aquém da conflitiva edipiana. O perigo vivido na situação do abuso não se 

refere à eminência da castração fálico-edipiana como seria desejável e constitutivo do 

desenvolvimento psicossexual, mas se trata de um risco ainda mais elementar, ou seja o da não 

sobrevivência psíquica. A pessoa é dominada pelo pavor arcaico de dissolução do sentimento do 

self  e dos limites corpóreos.  

O sentimento de morrer, morrer e morrer sem fim, é uma maneira de presentificar a 

ameaça à vida. A criança anseia por encontrar alguém que a faça recordar a privação intolerável, 

para recuperar a capacidade de se relacionar, que inclua a expressão dos impulsos agressivos sem 

perda da espontaneidade. 
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Outro autor que considero trazer contribuições substanciais no tocante à problemática do 

traumatismo, tomada na sua dimensão ontológica, é Gilberto Safra (2004). Ele enfocou as 

fraturas éticas de crianças que sofreram violência de toda ordem, e lançou as bases para uma 

clínica psicanalítica restauradora das suturas do ser, privilegiando de certo modo o estatuto da 

esperança.63 A esperança é própria da saúde e inerente à condição humana, é o elemento que 

coloca o indivíduo e o seu devir numa contínua busca para se constituir. Este analista a apresenta 

como uma experiência ontológica, procura-se por algo que se “sabe” existir na nossa origem. 

Assim somos informados em nosso cerne, no ethos sobre as condições necessárias para o 

acontecer humano. Assim, viver sem esperança, corresponde a uma grave fratura ética.64  

Julgo procedente considerar a partir deste prisma conceitual, que minha prática com 

crianças vitimizadas, levou-me a legitimar o saber ético dessas pessoas que constituíram um 

conhecimento do ethos humano pelo negativo. Intensamente prejudicadas, as crianças 

submetidas às diversas formas de crueldade, organizam suas relações em torno do medo e da dor, 

do erotismo e da excitabilidade, perdem a capacidade de discriminação entre o bem e o mal, 

submersas num  estado confusional primário. Enquanto procuram se proteger de novos ataques, 

elas se aferram à descrença em qualquer modo de relação não determinada pelo abuso, assim 

como têm a convicção de que a reprodução de práticas pelas quais padeceram, seria o único 

modo de tornar-se triunfantes, vingadas e quem sabe amadas. 

 

                                         

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
62 D. Winnicott, “ O medo do Colapso (Breakdwn)”, 1963. In:  Explorações...op.cit., p. 75. 
63 Conforme discussões no Laboratório de Transicionalidade e nas aulas proferidas no Seminário de Clínica 
Winnicotiana, na PUC-SP no ano de 2003. 
64 Esta é a idéia de Gilberto Safra, analista reconhecidamente interessado no estudo da obra winnicottiana, embora 
não somente nesta, percorrendo autores que abordam a importância do “acontecimento” no ethos humano, e as 
situações de ruptura ética que a análise pode recompor. Conforme discussões no Laboratório de Transicionalidade e 
nas aulas proferidas no seminário de Clínica Winnicotiana, na PUC-SP no ano de 2003. 
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                                                      CAPÍTULO III: 

 

   JOVENS OBJETIFICADOS SOB A ÓTICA DAS TEORIAS  DA 

AGRESSIVIDADE E DA CONDUTA ANTI-SOCIAL                             

 

                              
                                “O que, na psicanálise pensamos como um sintoma é, muitas vezes, na criança,  
                                                  uma maneira de fazer outra pessoa se preocupar, e assim, pensar nela” 
                                                                                                                                (Adam Phillips,1996) 
 

                   

Uma das questões que me perseguiu ao longo da pesquisa referia-se à condição refratária 

que os pacientes com conduta delinqüencial costumam apresentar no curso de uma análise, isso 

quando ela se inicia. Seria porque dentre outros fatores, não instrumentalizamos 

convenientemente no tratamento, os modos específicos que instauraram tais distorções? Não 

seria mais frutífera a adoção de uma prática modificada, que considerasse a natureza dos 

traumatismos e comportasse uma compreensão em termos das deficiências ambientais e seus 

impactos no desenvolvimento? Neste capítulo abordarei, à luz da teoria da moralidade e da 

agressividade, os distúrbios da delinqüência e da conduta anti-social segundo o vértice 

winnicottiano.  

A psicanálise vinha tematizando o estudo da delinqüência como determinada 

exclusivamente pela motivação inconsciente culposa ou decorrente de extrema ambivalência 

resultante de intensa carga de ódio dirigida ao objeto amado, configurando relações sádicas. A 

disciplina aguardava que se operasse uma revisão das teorizações da delinqüência em 

psicanálise, para além das noções de perversão, do par sadismo-masoquismo ou de pulsão de 

morte, como Winnicott o fez. No bojo dessas idéias, derivadas de uma teoria da natureza 

humana, a psicopatologia psicanalítica encontrou uma das mais fecundas articulações e fontes de 

enriquecimento.   

Traumatizados em sua crença de poder encontrar e criar tudo o que necessitam, crianças e 

jovens associais sucumbem à desesperança, refugiando-se numa estagnação psíquica na qual não 

há futuro possível. Encontrei inúmeros pacientes nessa condição. Penalizados na construção da 

sua identidade pessoal, eles se auto-proviam e se auto-sustentavam ilusoriamente, tecendo 

reações para se assegurarem um pouco de integração. Ainda que sintomática, a delinqüência 

sinalizava o melhor ajustamento que eles, carentes de referências simbólicas, foram capazes de 

obter ante a eminência de verem solapadas todas as suas chances de desenvolvimento. 
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A teoria da delinqüência considerada como um "sinal de esperança" é a tese de Winnnicott, 

que reputo revolucionária para a compreensão desses casos.65 A tendência anti-social está ligada 

inerentemente à deprivação e difere da privação: enquanto esta corresponde à precariedade e à 

falta total de atendimento das necessidades desde os primórdios da existência, constituindo-se 

num mau começo, aquela se refere à experiência de perda súbita de uma experiência inicial boa, 

possuída e perdida que institui uma carência de afeto, enquanto na psicose tal possibilidade 

sequer se constituiu.66  

As medidas terapêuticas devem obrigatoriamente incluir o comportamento do ambiente, 

que é tão mais relevante no desenvolvimento pessoal, quanto mais se recua às primeiras etapas. 

Ressalto que o estágio de maturidade do self é que é determinante  na instituição de uma ou outra 

modalidade psicopatológica, pois permitirá o reconhecimento da interferência ambiental. Esse 

fator desenvolvimental é relevante na compreensão da nosografia psiquiátrica proposta por 

Winnicott, ao longo de toda sua obra; a falha importa tanto em termos da sua modalidade (se 

invasão ou carência), quanto em termos da sua duração e da etapa do processo maturativo que 

estava sendo constituída. O fracasso é sempre inter-relacional para este autor, que repudiará 

qualquer tentativa nosográfica em termos de estruturas determinadas. 

No artigo de 1962, denominado "Provisão para a criança na saúde e na crise", Winnicott 

relacionou os diferentes estágios de dependência experimentados à ocorrência das falhas 

ambientais. Nesse texto, ele situou a tendência anti-social como decorrente de fracassos 

ocorridos no segundo grau da escala rumo à independência, ou seja no nível de dependência 

relativa:  "Aí, falhando as condições, traumatizam de fato, mas já há então uma pessoa a ser 

traumatizada." 67 O autor pretendeu lembrar aqui, que houve uma significativa evolução pessoal de 

forma que um núcleo de ‘eu’ já se implantara quando sobreveio uma situação de 

inconfiabilidade, sendo capaz de registrar a falha ocorrida. O ambiente familiar afetivo capacitou 

a criança associal a ter um bom começo no desenvolvimento pessoal, de maneira que ela 

                                                           
65 O autor viu-se impulsionado à concepção de tal disfunção social, a partir do contato com famílias que viveram o 
efeito desastroso das separações e mortes decorrentes da guerra. Ele foi designado como Psiquiatra Infantil, 
Consultor do Plano Oficial de Evacuação de crianças e adolescentes,  e desse lugar, teve oportunidade de  cuidar de 
pessoas jovens que haviam atingido o "final da linha", tal o grau de mortificação experimentado frente à 
desestruturação familiar.  
66  Tenho aqui duas considerações a fazer: quanto à relação entre tendência anti-social e privação, Winnicott 
reconheceu que nós analistas devemos a J. Bowlby essa compreensão. Como se sabe Bolwlby empreendeu 
pesquisas sobre os efeitos prejudiciais da privação materna, em termos da saúde da criança. A edição brasileira de 
Cuidados maternos e Saúde Mental, de  sua autoria,contém os resultados desse trabalho. Outra se refere às 
diferenças conceituais entre privação e deprivação. Davi Bogomoletz, tradutor de Natureza Humana  realizou uma 
nota introdutória nesse livro de Winnicott, na qual trouxe esclarecimentos relevantes para a compreensão desses 
modos de traumatismo e da patologia deles decorrentes.   
67 (grifo meu)  D. Winnicott,  “Provisão para a criança na saúde e na crise”, 1962a. In: O ambiente...op.cit., p.  64. 
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sobreviveu à falha de sustentação e à crença de que o objeto encontrado e perdido viesse a ser 

restaurado, tanto quanto as importantes áreas do self atingidas pela deprivação.  

Estabeleço uma distinção entre o anti-social comum e o delinqüente, conforme Winnicott, 

pelo grau de devastação da esperança provocado pela falha ambiental. Se a fé e a esperança 

fornecem, como entendo, os fundamentos para o vívido sentimento de ser, este trauma ao lesar o 

senso de self 68, implicará em vivências de perda e de prostestos pela privação. Entrarão em cena 

os benefícios secundários da delinqüência para driblar as lacunas que se alastram e, no caso da 

delinqüência, poderão vir a comprometer as manifestações da esperança de ressarcimento, e a 

roubar todo o sentido posterior da existência. 

As crianças com conduta anti-social atendidas, por meio desta pesquisa, tiveram sua 

existência constituída fundamentalmente em torno da experiência do abuso e da violência, e 

demonstraram como tentavam recuperar, cobrar e protestar pela via dos sintomas, incitando 

assim o meio ambiente a ressarci-las. Compreender o comportamento anti-social como uma 

tentativa de reaver os objetos perdidos precocemente, fossem esses internos ou externos, 

consumou-se em uma perspectiva fecunda, à qual eu recorri nas análises e reflexões junto às 

equipes, nas reuniões de discussão dos casos mais difíceis, e junto às famílias. A concepção 

winnicottiana dos sintomas delinqüenciais tomados em sua positividade, levavam-me portanto a 

pensá-los mais em termos de direito do que de sanções. Os pacientes deveriam receber cuidados 

especializados através dos quais seus reclames seriam ouvidos, e eles viessem a  alcançar a raiva 

apropriada aos maus acontecimentos, conquista sem a qual não haveria prosperidade verdadeira. 

Usurpados e desapossados do objeto primordial antes que pudessem vir a  dispensá-lo, as 

crianças e os jovens com tendência anti-social viam-se num trilhamento que tinha como pano de 

fundo o lamento por essa extorsão. Alguns indivíduos delinqüentes podem parecer integrados no 

tempo, o que é falso, porque, na verdade eles permanecem inaptos a estabelecerem um nexo 

entre o agora e o depois, e a se voltarem para as dimensões do passado e virem a sonhar com um 
futuro. Essa dificuldade apresentou-se de forma aguda na minha condução dos atendimentos dos 

                                                           
68 D.Winnicott (1960) referiu que uma palavra como self ‘nos usa e pode nos conduzir’. “Contratransferência”. In: O 
ambiente e os processos de maturação, op. cit., p. 145. Talvez por esse motivo ele a tenha definido em diversas 
passagens de sua obra, tentando conferir-lhe uma precisão conceitual. Deixa entrever ao leitor, que se trata de um 
conceito expandido, que se depreende a partir de uma prática. Comporta abrangência e, ao mesmo tempo, precisão. 
Em seu uso nem sempre conciso deste conceito, Winnicott sempre relacionou o self ao nosso jeito íntimo de ser, à 
nossa pessoalidade mais singular, que nos é inerente e que nos distingue de todos os seres restantes. G. Safra, num 
esforço conceitual, denominou o self como "uma organização dinâmica que possibilita ao indivíduo ser ele mesmo, 
humano". O eu diria respeito à identidade de modo menos abrangente e mais delimitado, o "campo representacional 
que possibilita uma identidade nas dimensões de espaço e tempo". E o ego corresponderia à "instância intrapsíquica de 
caráter funcional, articulador das demandas do id, superego e da realidade externa." In: A face estética do self. São Paulo: 
Unimarco, 1999, p. 37. 
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jovens delinqüentes, ao longo da pesquisa, qual fosse, a de considerar a seqüência de encontros 

dentro de uma temporalidade que lhes parecesse significativa. 

Movidos pela perda prematura de um ambiente vigoroso, os indivíduos delinqüentes 

buscam desesperadamente os cuidados e contenção do meio, em suas notórias descargas 

emergenciais. Contudo ao encontrá-los, tudo fazem para colocá-los à prova e destruí-los. 

Jurandir Freire mostra-se bastante familiarizado com o pensamento de Winnicott quando 

reflete: 

"Estes sujeitos, exigindo da realidade o que lhes foi extorquido pelo ambiente materno, 
manifestam, por um caminho 'ilegal',  a crença na lei e nos seus direitos a uma vida psíquica fora da 
psicose. A  delinqüência é uma trincheira contra a perda do sentido da realidade, ou o que é mais grave, 
contra o avanço da própria morte." 69  

De fato, o delinqüente em sua condição de despersonalizado que sofreu significativa 

perda dos impulsos pessoais, irá viver sob a ameaça da loucura e da perseguição interna, a qual 

tentará driblar pela exacerbação do controle, da arrogância e do sentimento de falsa potência.  

A teoria da natureza humana adotada no corpo deste trabalho pressupõe, neste 

alinhavado, que a agressividade nascente não contém uma intencionalidade, seja destrutiva e 

sádica, seja qualquer outro modo de preocupação com o objeto atacado. A agressividade é 

equivalente à vitalidade, ao gesto espontâneo promotor das sínteses do self, e é fundamental para 

a distinção entre o eu e o não-eu.  Trata-se de fúria impiedosa, “incompadecida”, como a 

qualificou Winnicott, originada no contato da criança com o corpo materno, presença amorosa 

que excita o impulso predatório de mordê-lo, arrancar e engolir partes dele. O ímpeto devorador 

é sinônimo de força não-reativa e onipotente, expressa-se como motilidade e sensorialidade e 

tende, como dito, ao integrativo. Sobre este solo, no qual a agressividade e o amor devem se 

fundir, serão instauradas as futuras relações.  

"É tudo muito complicado e é preciso bastante tempo para que um bebê controle as idéias e 
excitações agressivas, sem perder a capacidade para ser agressivo em momentos apropriados seja no 
ódio ou no amor." 70 

No entanto, essas investidas podem vir a ser tingidas de um propósito destrutivo, se uma 

desintegração potencial tiver lugar em decorrência de graves falhas no manejo ambiental, tais 

como o desencantamento da mãe pelo bebê, com conseqüente negligência e abandono devido à 

rejeição franca.   

                                                           
69  J. F. Costa. Violência e Psicanálise. Rio de Janeiro: Ed. Graal, 1984, p. 133. 
70 D. Winnicott, “As raízes da agressividade”, 1964c. In: A criança e seu mundo. Trad. Álvaro Cabral. Rio de 
Janeiro, Guanabara Koogan, 1982, p. 268. 
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Uma criança comum poderá apresentar episódios anti-sociais ocasionais e circunstanciais 

ao importunar e buscar desgastar ao máximo os que cuidam dela, produzindo “incômodos e 

constrangimentos” expressos como avidez, enurese noturna, reclamações e condutas caóticas. O 

ambiente familiar comum freqüentemente corrige e fortalece a estrutura de ego da criança, 

quando ela falseia, por ser ainda frágil. Sustentada pelos cuidados convenientes, a criança torna-

se capacitada a superar as inseguranças e a suportar as ausências da mãe, fazendo uso de 

símbolos para guardá-la em si e para não se desestruturar, caso sobrevenha o estado de agonia.  

A criança dirigirá a agressão ao ambiente que a traumatizou, muitas vezes porque este 

não suportou as necessárias tentativas de desorganizá-lo, expressas como rebeldia, fuga e 

drásticas alterações de humor. Essas manifestações visam colocar à prova toda a continência, 

preditibilidade e tolerância no ambiente familiar, para se reconquistar a segurança e a 

estabilidade necessárias. Caso contrário a criança tornar-se-á crescentemente ansiosa e dirigirá 

suas reivindicações ao meio exterior, para conquistar e garantir as etapas evolutivas essenciais.  

A agressividade expansiva e criadora do infante supõe confiança num meio que não 

retalia nem invade, e sequer induz a reações. É fundamental que lhe seja oferecida a 

sustentabilidade para prosseguir, pois quando não há maturação suficiente para fazer cargo das 

conseqüências imaginativas do amor instintivo, no estofo de um self minimamente constituído, o 

avanço das forças instintivas básicas, a excitabilidade e a impulsividade, poderão se tornar 

enormemente assustadores para a criança.  

Em etapas vindouras, o indivíduo que alcançou a maturidade poderá sentir preocupação e 

responsabilidade quanto à própria impulsividade, quando a força vital vier a se especializar e 

ganhar o atributo de ser construtiva ou destrutiva. Contudo, no início do despontar da existência 

saudável, toda a carga de onipotência será desejável. Considero importante diferenciar a 

experiência de onipotência, que na criança é saudável e imaginativa e se baseia numa condição 

de confiabilidade e sustentação, do estado de onipotência. Este é evidenciado na delinqüência 

contumaz, produz isolamento e decorre da desesperança em relação à dependência (Winnicott, 

1971).   

Se o objeto relacional sobrevive às investidas agressivas da criança, cria-se a categoria de 

externalidade e reforça-se a crença na permanência dele, conforme se passa no desenvolvimento 

saudável e sustentado pelas provisões adequadas. A criança, ao perder a onipotência primária 

pelo desilusionamento progressivo na relação com a mãe, poderá se beneficiar dos fracassos 

graduais de adaptação desta. Tais falhas maternas serão importantes na longa e incerta jornada 

rumo à independência, que culminará na posse do si-mesmo. Contrariamente, se esta destruição 

inerente à criação for impedida, a criança que teve suas ilusões demolidas prematuramente, ver-
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se-á alijada do seu potencial de inventividade e de experimentação, recuperados forçosa e 

precariamente por meio dos atos delinqüenciais.  

As crianças e jovens associais apresentam distorções precoces da organização afetiva, 

pelas quais formam um código moral próprio extremamente rígido. Cabe ressaltar, também, que 

o conceito de moralidade, em Winnicott (1956;1963;1964), não se relaciona ao desenvolvimento 

do superego; é, inclusive, anterior à aquisição do senso de valores e da capacidade de sentir 

culpa. A totalidade dos cuidados adequados e benéficos fornecerá a base constitutiva do código 

moral humanizador. Na comunicação vital sutil e silenciosa entre a mãe e o bebê, todas as falhas 

na confiabilidade e previsibilidade serão registradas e, se forem aberrantes, o desenvolvimento 

posterior estará comprometido. Este senso ético pessoal poderá permanecer em estado latente, 

aguardando uma oportunidade para ocupar a característica principal da personalidade, como na 

patologia anti-social.  

Em 1971, Winnicott distinguiu duas modalidades de tendência anti-social, também em 

termos da privação experimentada. Na falha do cuidado materno, será dirigido à mãe o montante 

de  incômodos e aborrecimentos expressos comumente no âmbito doméstico. A enurese, falta de 

asseio, mentira e rebeldia são formas que a criança anti-social utiliza para protestar pela falta de 

suprimento afetivo materno. Todavia se ela foi privada de um pai, ou do elemento masculino em 

sua natureza, este desvio se manifestará como destrutividade, principalmente no ambiente extra-

lar. Filho algum pode prescindir da interferência de um pai  interventor, que se apresente forte e 

viril, protegendo a mãe das suas investidas e, dessa forma, torne as idéias instintivas mais 

seguras. O holding paterno o auxilia a constituir seu universo afetivo na direção do social, 

preparando-o para os relacionamentos amorosos no futuro. Beneficiando-se da experiência de 

contar com um pai contensor, o filho será mais exitoso no driblar a instabilidade, a ameaça de 

loucura, a despersonalização e a depressão que a separação da mãe pode  ocasionar.  

A consideração pela modalidade de privação ambiental que o indivíduo veio a sofrer, 

consolida também as duas vertentes na tendência anti-social:  

*a da busca do objeto, que está na base do roubo e  se refere à procura e reapropriação da 

mãe idealizada e perdida.  

* a outra manifestação seria a da destrutividade, pela qual o anti-social buscará a 

autoridade paterna ao desafiar a estabilidade ambiental, para testá-la incansavelmente com 

reinvindicações, assim como os limites e a suportabilidade do meio aos seus ataques.  

Reafirmando o que penso que ocorre, concebo que o delinqüente ao perder a esperança de  

redescobrir o objeto necessitado, ver-se-á impedido no acesso ao lúdico ou às artes, não se 

introduzindo na área intermediária; ao contrário, as suas tentativas de alcançá-la e de apaziguar 
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as angústias de vacuidade e de dissipação de si, resultarão em comportamento anti-social. 

Contrariamente à apropriação e integração do self e da criatividade, as dissociações empurrarão o 

desenvolvimento na direção da compulsão ao roubo, à mentira, à vadiagem, ou da incapacidade 

de contenção da própria crueldade, necessitando de limites externos para delimitá-la, o que 

afetará o tecido social.  

Somente pela via da cólera e da destrutividade, que seguem desconectadas do elemento 

amoroso, o indivíduo sentir-se-á real. Essa forma precária de desenvolvimento estará baseada na 

oposição deliberada e na avidez compulsiva. Aliás, esta seria, para Winnicott, a forma primeira 

de manifestação da tendência anti-social, e precursora do furto. Quando não se instalam as 

condições de adaptação e de estabilidade ambientais curativas, observamos um padrão de furto e 

de destrutividade estabelecido na forma de actings, que não são resistenciais, mas que, 

sobretudo, permitem comunicar e compartilhar experiências traumáticas. 

Winnicott (1963c) relacionou a delinqüência a uma das formas de "impurezas" do humor 

depressivo. Assim sendo, o jovem de caráter distorcido, sempre necessitará de um contexto de 

conflito e até mesmo de convulsão ambiental, para tentar recuperar a potência esvanecida do self.   

"Eu gostaria de dizer que o delinqüente é um revolucionário em potencial, e que numa guerra ele 
está na sua melhor forma. Numa guerra ele ganha condecorações, e na paz ele talvez consiga sublimar 
suas dificuldades no ato perfeitamente social da atividade revolucionária." 71    

O anti-social será movido pela compulsão a transformar o lar onde vive num cenário de 

guerra, reflexo da busca da mãe ideal ansiada, nunca encontrada, ou perdida antes que  fosse 

mantida viva em si. Apesar de perturbadora, a destrutividade que o delinqüente instaura é 

preferível à inércia retrativa do esquizóide, ou ao comportamento falsamente adaptativo do 

normótico (Bollas, 1987), pois, como afirmado, implica a busca de uma chance de reparação da 

falha. Winnicott assim descreveu o encurralamento que sofre a criança desajustada:  

"A criança anti-social tem duas alternativas: aniquilar o verdadeiro eu ou sacudir a sociedade até 
que ela forneça cobertura. Na segunda alternativa, se for encontrada cobertura, então o verdadeiro eu 
pode reemergir, e é melhor existir em prisão do que vir a ser aniquilado numa complacência 
insignificante."72 

O autor denominou "técnica de cobertura", aquela modalidade de manejo ambiental que 

inclui alojamentos adaptados às necessidades específicas e excepcionais de jovens em 

recuperação, que estão doentes por estarem permanentemente reagindo à deprivação. Ele 

                                                           
71 D. Winnicott, “O infrator delinqüente e habitual”, década de 40. In: Pensando sobre Crianças. J. Johns,  H.T. 
Robinson e R. Shepherd (org.).   
72 D. Winnicott, “Influências de grupo e a criança desajustada: o aspecto escolar”, (1955), in, Privação e 
Delinqüência. São Paulo: Martins Fontes Ltda, 1987, p. 200. 
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concebeu que a psicanálise, nesses casos, não é a que mais exemplifica o trabalho com o 

inconsciente em termos da transferência e da interpretação da neurose de transferência. 

 Durante décadas, Winnicott tratou de casos anti-sociais, e foi dessa vasta experiência que 

ele, no auge de sua maturidade produtiva, asseverou que esses pacientes necessitam de uma 

correção do fracasso de sustentação do ego que alterou distorsivamente suas existências. O 

analista será enredado, provocado, para conhecer a natureza da falha e deve estar preparado para 

tal, para não revidar nem esmorecer. De nada adianta uma abordagem moralista, ou, ainda pior, 

policialesca e punitiva, no caso de condutas perversas; obtêm-se apenas subserviência e uma 

falsa socialização, que em nada alteram o sentimento de perda que subjaz ao distúrbio. Até 

porque, ao contrário do que parece ser, a criança infratora tem um código moral severo, 

demasiado crítico e punitivo.  

Porém ao mesmo tempo, que reproduz a situação traumatizante, o delinqüente, em sua 

errância, tenta livrar-se da situação má internalizada, nas perturbações ao meio, e tenta, ainda, 

preservar o que sente haver de bom em si.73 Não há espaço para o lúdico, apenas inquietação e 

excitabilidade físicas descabidas, embora pareça que a criança está brincando. Na verdade ela 

está ingovernável, numa orgia sob efeito da memória corporal da ansiedade, que traz exigências 

para além da sua capacidade de manejo, pois acenam para a experiência de queda. 

 Foi esta a diferença que Winnicott estabeleceu entre a brincadeira integradora e 

construtiva de uma criança, e a de outra que se mostra compulsivamente excitada em ações  

manifestas como motricidade vazia e circular, ou numa verborragia. Nesse estado de excitação 

maníaca, a criança impedida de brincar e, em evidente sofrimento, buscaria um limite e uma 

ruptura, momento em que muitos pais lhe aplicam um "tabefe", gesto que Winnicott74 

ironicamente advoga, por ser uma maneira de contenção do desproposital no infante. Muitos pais 

reconheceriam que o filho pode ser retirado de uma crise de irrequietude, agitação e descontrole 

após levar uns tapas ou, o que seria melhor a meu ver, aplicando um envolvimento corpóreo 

firme, os quais promoveriam um clímax físico à conduta alucinada. É como se algo de uma 

reorganização e reincorporação fosse tornada possível, na intensidade do encontro com o corpo 

do outro e,  desee modo, possibilitada uma quietude sustentada. 

 

 

                                                           
73 Winnicott referiu que a criança pode ficar alucinadamente destrutiva, ou apresentar uma tendência a ferir-se, 
chegando a empreender até mesmo tentativas suicidas, como modos de “expulsão da maldade”. D. Winnicott, 
“Agressão e sua  relação com o desenvolvimento emocional”, 1950-5. In: Textos Selecionados: da Pediatria à 
Psicanálise. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988, p. 361. 
74 D. Winnicott  (1958b) “A capacidade para estar só”, in, O ambiente...op.cit. 
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CAPÍTULO IV 

  

CRIATIVIDADE OU SOMBREAMENTO: PREMÊNCIA DA 

TRANSICIONALIDADE 

 

                                                                              
                                                       “Acaso não poderíamos dizer que ao brincar toda criança se comporta 
como um escritor criativo, pois cria um mundo próprio, ou melhor, reajusta os elementos de seu mundo de uma 

nova forma que lhe agrade?” 
                                                                                                             (S. Freud, 1908) 

   

O tema da criatividade interessa-me especialmente no contexto da pesquisa que 

empreendo com crianças e jovens vitimizados. Reconheci, de maneira surpreendente, que 

algumas dessas vítimas que crescem em circunstâncias severas de violência doméstica, 

conseguem manter níveis de integração pessoal, apesar do grave abalo em seus processos de 

constituição.  

Nós analistas que conhecemos as circunstâncias de adoecimento mental e os mecanismos 

de cura que a psicanálise desvendou, precisamos refletir com as experiências dessas crianças, 

acerca de como se mantêm as forças vitais, mesmo quando se impõem as mais terríveis ameaças 

de morte e desaparecimento. É certo também que a manutenção desses nichos, onde opera a 

lógica de um mundo vivo, é constantemente  exigida e forçada pela ameaça  sombria e gélida do 

retraimento, porém temos muito a aprender sobre como se constituem as admiráveis condições 

de recuperação e de reversibilidade que alguns pacientes revelam. 

Neste capítulo retomo a tese que defendo, segundo a qual a preservação das áreas de 

potencial criativo, protege o infante de atuações mórbidas e das condutas anti-sociais, enquanto a 

devastação dessa função, predispõe as pessoas a tais desvios. Sobreviver à perseguição, às 

ameaças de extermínio, e também às fantasias decorrentes destas vivências, depende do quanto 

se preserva da esperança vital. A suportabilidade das tensões e resolução criativa destas, guarda 

relação direta com áreas reservadas do self espontâneo no eixo do processo maturacional. A 

criatividade está diretamente relacionada aos níveis de susceptibilidade frente ao sofrimento 

impingido e à ocorrência de sérias adversidades, sem que se deflagrem os processos malignos de 

rupturas internas. Quebras, desenlaces e retraimentos serão assim evitados, pelas vias inéditas e 

singulares da ilusão e da criatividade. 

Considero importante discutir as conceituações psicanalíticas mais expressivas sobre a 

criatividade, e formular uma apresentação do referencial com o qual elegi trabalhar. 
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As ciências humanas, em destaque a filosofia, psicologia e a psicanálise oferecem teorias 

sobre o fenômeno criativo, relacionando-o à intuição, à espontaneidade, ao sublime e à 

genialidade. Maestria, inspiração e sensibilidade, de um lado, caos e frenesi de outro, são 

condições freqüentemente associadas à criação de uma obra extraordinária. Nessas concepções 

correntes, paira uma idéia romântica, que vincula arte, poder de criação e talento incomuns.  

 Na psicanálise, a questão da criatividade colocou-se de maneira importante para os 

analistas, desde Freud. Assim sendo, cada teórico respondeu ao estudo do enigma da criação de 

maneira distinta, articulada ao conjunto da obra arquitetada. Sem pretender realizar um estudo 

extenso das pesquisas sobre criação, destacarei algumas contribuições expressivas, de algumas 

das mais reconhecidas tendências em psicanálise.  

Na obra de Freud, a criação foi tematizada em um trabalho  que destaco, denominado 

“Escritores criativos e devaneios” (1908). Nesse importante artigo, ele realizou a apreciação da 

ars poética, procedendo a um exame das fantasias inconscientes, e assim ele sedimentou a 

criatividade no processo de lembrança de uma experiência anterior infantil. O escritor talentoso, 

por exemplo, seria aquele que consegue expressar desejos recalcados e seus derivados, com 

efeitos que aprisionam o leitor. Enquanto evitamos conscientemente o acesso aos conteúdos 

inconscientes, pelo desprazer e repulsa que sua emergência despertam, a arte do escritor residiria 

em despertar um efeito oposto, ao “subornar” o leitor no desfrute de um gozo estético que, 

segundo Freud,  advém das fontes psíquicas inconscientes. O leitor (expectador ou ouvinte) se 

deleita, sem experimentar as acusações e a vergonha relativas às fantasias inconscientes que são 

veiculadas no texto. 

Temos que, o motor da criação em Freud, sempre foi relacionado à perspectiva da 

realização de desejos recalcados. A obra criada visaria à correção sublimada, portanto desviada, 

de uma realidade insatisfatória.  

As elaborações freudianas sobre o inconsciente, a sublimação e o simbolismo, enfocaram 

a Civilização como o produto do recalque das pulsões, deixando espaço para que outros autores 

se questionassem se não haveria um processo de criação não-reativo, inerente à existência, como 

resultado de uma força progressiva e aglutinadora do desenvolvimento. Ao descortinar sua 

polêmica teoria da pulsão de morte em “Além do Princípio do Prazer” (1920), Freud afirmaria 

que, não haveria na constituição subjetiva humana, uma pulsão que em si contivesse a natureza 

propulsora e criativa. Justamente porque o caminho “para trás”, para a defusão e a morte (ou 

seja, satisfação completa com níveis excitacionais zero) foi bloqueado temporariamente pelas 

resistências, não restaria à trilha pulsional outra alternativa, senão avançar. Ele voltou a referir-se 

a um escudo protetor contra o fluxo contínuo e excessivo de estímulos do mundo exterior, vivido 
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como desprazer. Em suas especulações biológicas sobre a pulsão de morte, Freud concebeu-o 

como uma vesícula protoplasmática, que auxilia o organismo a subsistir à pressão, e que tem por 

função a defesa dos processos vitais. Neste trabalho, o analista vienense atribuiu uma 

importância maior à proteção frente ao excesso de estímulos, do que à recepção deles pelo 

aparelho psíquico, e devotou-se a demonstrar o funcionamento de esquemas de proteção, de 

preservação do aparelho psíquico frente ao afluxo excessivo de estímulos, advindos do exterior 

ou do interior. 

Anteriormente em “Novas Conferências Introdutórias sobre Psicanálise” (1933), Freud 

viera a atribuir ao ego a função de recepção e de escudo protetor contra os estímulos, recorrendo 

a traços de memória da experiência.75 Mas a sobrevivência do equipamento mental ainda estaria 

ameaçada na plena vigência do princípio do prazer, sendo necessário incluir-se um ‘algo a mais’, 

assegurado pelos cuidados devotados que um bebê afortunado viesse a receber de sua mãe. As 

formulações freudianas sobre as esferas de proteção presentes no psiquismo permitiram aos 

analistas que o seguiram, retomar o tema da proteção e resistência aos traumatismos, e as 

funções maternas como aparato de filtragem e eliminação do excedente que o ego incipiente da 

criança pequena não possa suportar.  

Penso que talvez encontremos no próprio texto freudiano, algo próximo desta acepção de 

resiliência como proteção e resistência. Para tanto deter-me-ei em algumas passagens 

importantes da obra do pai da psicanálise. Em “Formulações sobre os dois princípios do 

funcionamento mental” (1911), Freud atribuiu ao pensar a função de processar uma tensão 

exagerada de estímulos, impossíveis de serem descarregados diretamente, como ocorre nos 

episódios psicóticos. Há ainda os que vinculam a loucura à criação, os que consideram que os 

lampejos de criatividade genial são uma tentativa de encontrar uma solução para a eclosão bruta 

do inconsciente. Esta seria apaziguada quando da  arquitetura da obra, que representaria 

simbolicamente as moções inconscientes desregradas que habitam o interior do homem. As 

experiências traumáticas podem ser toleradas e minimizadas em seus efeitos, se encontrarem um 

lugar na cadeia de pensamentos e de representações postas em curso.  

Estabeleço um paralelo entre o conceito de escudo protetor, que será tanto mais criativo e 

potente no seu poder de neutralização do excesso de estímulos conforme o êxito no atendimento 

materno-filial, com o conceito de resiliência. Este conceito (do latim resilio) não-propriamente 

psicanalítico foi retirado da física e tem sido muito aplicado na atualidade aos mais diversos 

                                                           
75 À propósito recomendo o trabalho de Marco Antonio B. Saldanha “O escudo protetor”, no qual pesquisa a 
relevância do conceito de escudo protetor na obra freudiana, em  textos como “Os instintos e suas vicissitudes”  e 
“Inibições, Sintomas e Ansiedade”. In: Rev. Bras. Psicanálise. Vol. XX-n.1, 1986. 
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campos do conhecimento humano. Refere-se à capacidade de resilir dos objetos e materiais, que 

respondem a impactos sem se romper. Resilir significa voltar atrás, repelir, dar rebote.76 A partir 

de Grünspun (2005), podemos nos referir ao conceito de resiliência humana, como o conjunto de 

fatores da vida humana que, combinados, definem a capacidade para resistir, tolerar e absorver 

os traumatismos, quando estes entram em cena.  

Os fatores que otimizam a saúde física e psíquica, estão alicerçados nas relações 

primárias com o ambiente e dizem respeito à flexibilidade, ao processamento das tensões e 

imunização frente às cadeias de risco. Eles estão presentes nas ações e traços de resiliência da 

pessoa quando submetida às pressões77, permitindo a ela sobreviver e ressurgir da adversidade 

para uma vida  ativa e significativa.  

A resiliência é uma característica que pode ser fomentada, construída, diminuída, ou 

simplesmente se esvair através de modalidades perversas de interação. Nesta direção, podemos 

identificar no nascedouro das relações pais-filhos, aquelas dominadas por distorções corrosivas, 

tais como cuidados inconsistentes, separações prematuras, negligência, ausência de 

condescendência e de empatia materna.  

No trabalho realizado com os pais e familiares na instituição, busquei cultivar posturas 

parentais elementares tais como atender, olhar, escutar, acalentar, reconfortar as crianças, por 

concebê-las como ferramentas promotoras dos níveis de resiliência. Ao apaziguar as tormentas 

dos pequeninos, seus pais  estarão formando e consolidando experiências de realização do self, 

que restarão seqüestradas caso não venham a ser viabilizadas e consumadas neste contexto. 

Entendo que os sintomas anti-sociais, que persigo neste estudo, consistem em uma expressão da 

condição de resiliência dos pacientes, que são respostas singulares diante dos traumas daqueles 

que buscam reverter os efeitos deletérios  dos impactos sofridos. 

Penso que a criatividade, tal como esta vesícula sensível e protetora que com plasticidade, 

capacidade de absorção e continência, auxilia o psíquico a resistir  à obtusão dos caminhos ou à 

descarga impulsiva e desregrada, propiciando vias de elaboração e impedindo os 

desmantelamentos.  

A criação seria definida pela emergência de idéias em tensão, de sentidos que são 

conectados, combinados e recompostos de maneira renovada. Esta concepção dá idéia do quão 

fundamental é o exercício pleno desta função para a saúde mental, pois respostas sintomáticas 
                                                           
76 H. Grünspun, Criando filhos vitoriosos: quando e como promover a resiliência. São Paulo: Ed. Atheneu, 2005. 
77 Devo à Prof. Dra. Marilza Terezinha Soares de Souza esta observação, a quem me sinto grata, sobre o quanto as 
manifestações da resiliência dão-se a conhecer, apenas e diante das adversidades, como o trabalho de fortalecimento 
da musculatura que pressupõe peso e oposição. Penso inclusive nas pessoas que se destacam e nos surpreendem em 
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podem surgir, na incapacidade de se alcançar possibilidades inovadoras e resolutivas dos 

conflitos.  

Outra contribuição vigorosa sobre a criatividade, foi trazida por Melanie Klein, que 

relacionou este fator à conquista dos mecanismos de reparação e de elaboração do luto, aos 

processos de simbolização e à resolução das ambigüidades, próprios da vigência da posição 

depressiva. Para ela, a premência do aparelho psíquico em responder à ação dos instintos de 

morte e das angústias persecutórias por meio de uma constelação defensiva própria, guarda 

relação com o processo de criação. O ser emerge do relacionamento ambivalente que a criança 

trava com a mãe, do seu ímpeto de apropriar-se da capacidade germinativa desta. A angústia 

decorrente da não-integração entre os impulsos sádicos e amorosos torna-se crucial no sistema de 

pensamento kleiniano, ao resultar na incapacidade de restaurar o objeto e no despojamento 

pessoal promovido nas tormentas de ódio. A criação seria bloqueada pelo avanço incontido dos 

devastadores impulsos de morte e da inveja decorrente. Temos, como conseqüência dessa ação, a 

intensificação do sadismo, a distorção das percepções, a instalação de ressentimentos 

intransponíveis, além de graves inibições no potencial criativo.  

Joyce Mc Dougall também desenvolveu a temática da criatividade a partir de conceituada 

experiência com pacientes criativos, especialmente os que sofreram falha repentina no veio 

criativo. A autora reverenciou a inovadora teoria de Donald Winnicott sobre a criatividade, pois, 

segundo ela, antes prevalecia na psicanálise um certo "negativismo" em relação ao tema.78  Sem 

deter-se no sentido de sua crítica, a autora deixa o leitor intrigado, embora se possa pensar que 

desde Freud a criatividade vinha sendo relacionada à angústia, à culpa, às defesas e à sublimação 

das pulsões. Esta ressalva me sugere a apreensão do fenômeno da criatividade pelo avesso, pelo 

negativo, enquanto Winnicott o concebeu em sua positividade, não-conflitiva e não-sintomática. 

Entendo que a autora chama a atenção, para a morosidade na ciência ao se considerar a temática 

da criação para além do campo representativo e da sua relação com o patológico. Perderemos a 

noção de criatividade primária, se nos detivermos na análise da obra frente aos investimentos 

libidinais e às motivações inconscientes do criador, e nos afastaremos das condições potenciais 

que tornam possível o criar.  

 Relacionando como Winnicott, a criatividade com o brincar, Dougall entende que não é 

a patologia que incita à criatividade, porém a parte sadia da personalidade. Os indivíduos 

criativos se viabilizam através de sua obra, encontrando uma coesão e articulação das partes não-

                                                                                                                                                                                           
circunstâncias incomuns de ameaça, dor e sofrimento, com demonstrações de resistência, desconhecidas até então, 
quando não eram exigidas para tal.   
78 J. Mc Dougall, A sexualidade e o pensamento criativo. In: As múltiplas...op.cit. 
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integradas de si mesmos, processo que não ocorre placidamente. A criação envolve um jogo de 

forças e de intensidades, que não exclui a emoção  agressiva, numa exigência de trabalho que 

culmina com a explosão criativa.79 Em caso de fracasso sobrevêm a dor mental, o pânico, a 

depressão profunda ou as descompensações somáticas, como  a autora demonstrou em vários de 

seus trabalhos. Na direção também do pensamento que defendo aqui,  esta analista inclui, além 

da realidade intrapsíquica, tais como as fantasias acerca da imagem corporal e do funcionamento 

somático, os fatos da realidade externa que comportam os cuidados maternos, como fontes de 

fecundidade ou de esterilidade do impulso criativo.  

Utilizarei a noção de criatividade no sentido que Winnicott (1970) lhe conferiu, como um 

ponto de partida do ser, fonte do próprio ato inaugural do self e de onde advém a apreciação do 

quão legítima é a vida daquela pessoa. Do centro dessa teoria, enredada no que Winnicott 

concebeu sobre a zona de experimentação entre o polegar, o ursinho e os fenômenos 

transicionais, campo a partir do qual se relançam noções espessas sobre o brincar, o fenômeno 

da ilusão e a constituição do sentido do que é realidade, irradiam a consideração sobre o 

criado/encontrado. Da compreensão do interjogo infindo entre percepção e apercepção, de que 

trata este conhecido paradoxo, ainda não conseguimos extrair todas as mais fecundas 

conseqüências para a psicanálise, que a genialidade clínica deste analista trouxe à luz.   

Para apreendermos o ineditismo da teorização winnicottiana sobre a criatividade 

primária, cujo amadurecimento teórico  o mundo  psicanalítico veio a conhecer nos anos 50, 

temos que considerar a evolução histórica do conceito na ciência. Winnicott chegou ao tema da 

criação pela reconhecida opção de estudo dos processos da primeira infância, das primeiras 

etapas  referentes aos estados informes e indiscriminados em termos do eu-outro. Estes estados 

são prevalentes e anteriores à capacidade de realizar projeções e introjeções, de utilizar símbolos, 

e não se restringem à sublimação, pois estas são conquistas do desenvolvimento posterior. Em 

outras palavras a experiência frente ao objeto, é anterior à possibilidade de conhecê-lo ou de 

representá-lo. 

As contribuições dos psicanalistas que antecederam as teses winnicottianas sobre a 

criatividade, deixaram de lado algo primordial na gênese desta função, a saber, a 

imprescindibilidade da sustentação ambiental para sua viabilização. 
                                                           
79 Numa palestra denominada Donald Winnicott, o Homem: Reflexões e Recordações, Joyce McDougall recordou-se 
da participação de Winnicott em uma das reuniões da IPA, na qual ele abordava a criatividade do bebê. Interrogado 
sobre as fontes arcaicas do impulso criativo da criança que pinta ou escreve,  ele respondeu sobre a impulsividade 
que leva a criança primeiramente a realizar buracos no papel, ‘tudo o que se segue após isto é sublimação’. Joyce 
reconheceu que esta referência a uma força impulsiva, que conduz a mão do infante no gesto criativo, desenfreado, 
de perfurar o papel e depois desenhar sobre ele, a impressionou enormemente. Winnicott acentuava que um 
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 “Podemos dizer que na teoria freudiana este tema nunca foi levantado, pois a parte do trabalho 
clínico em que a questão da criatividade primária deveria ser considerada jamais foi alcançada. O analista 
está implicado em tudo que diga respeito à realidade e às fantasias associadas às relações interpessoais 
e à aquisição gradual da maturidade dos elementos pulsionais dessas relações; não estou afirmando, 
contudo, que estes tópicos abrangem a totalidade da experiência humana. Podemos notar que 
comparativamente, apenas recentemente os analistas começaram a sentir a necessidade de elaborar uma 
hipótese que contemplasse o campo da experiência infantil e do desenvolvimento egóico, que não estão 
necessariamente associados ao conflito pulsional, e onde existisse intrinsecamente um processo psíquico 
comparável àquele que denominamos aqui de ‘criatividade (psíquica) primária’. ” 80 

Winnicott inseriu a noção de criatividade primária no alvorecer da existência, como 

inerente ao viver e crescer, contudo este exercício humano, ou seja, a experienciação do germe 

criativo, jamais se restringe ao  indivíduo como ser isolado. Trata-se de um potencial gestado na 

relação primordial mãe-bebê, daí sua precariedade, ao depender radicalmente do holding 

materno. Não há como os impulsos integradores inatos se realizarem e fluírem, sem o 

conveniente apoio ambiental. A crença renovada nos próprios processos imaginativos, se forja 

nas experiências de confiabilidade com objetos, cuja permanência e previsibilidade estão 

asseguradas desde os estágios primordiais. A tarefa materna é a de assegurar ao bebê, que ele 

venha a encontrar no real aquilo que ele concebeu, apresentando os objetos ansiados e atendendo 

as necessidades no momento e no lugar onde a criança os concebe.  

Ocorre-me, a título de exemplo, a vivência de Madalena com seus filhos, que conhecí na 

instituição. Ela utilizava a alimentação como uma via importante e quase exclusiva de 

comunicação de seus afetos pelas crianças, punindo-as com retiradas ou gratificando-as com uma 

quantidade maior ou variedade de doces, compotas, salgadinhos, para obter delas a conduta que 

lhe conviesse. A filha Magali de 5 anos, que se tornou gravemente inapetente, talvez para 

escapar dos subornos e das sevícias em seu ser, não somente perdera a possibilidade de viver o 

comer como algo no qual ela tivesse uma apreciação pessoal a fazer, como também vivia 

embaraçada para experimentar e discernir afetos intensos que não incluíssem a boca e as 

vivências orais. O veio propulsor, potencialmente presente desde as primeiras mamadas, foi 

esmorecendo e restringiu-se ao morder, aos choros e gritos desesperados, fosse quando estivesse 

excitada ou triste, com raiva ou com dor, sono, ou com ciúmes dos irmãos.    

                                                                                                                                                                                           
funcionamento prévio, pré-sublimatório, baseado nas operações constituintes  do self na direção do objeto, não se 
encontrava ainda regido por representações formais, mas colocaria a possibilidade de elas ocorrerem.  
80 D. Winnicott (1953) “W. R. D. Fairbairn”. In: Explorações Psicanalíticas D.W.Winnicott. Davis, M. Shepher, R., 
e Winnicott, C. (org). Porto Alegre: Artes Médicas, 1994, p. 321. 



 

 

73

A empatia e devoção advindas de uma maternagem humanizadora, criam na criança uma 

ilusão de sintonia e afinação, que devem ser experimentadas inicialmente como perfeitas para 

aquela criança. Ao mesmo tempo em que convida o bebê para que ingresse no mundo 

criativamente, pois compreende que apenas deste modo as relações ganham significado para ele, 

a mãe o introduz na dimensão das realidades, permitindo que ele se sinta um supremo criador 

dos objetos dos quais necessita. Temos, então, que é a criatividade do infante que confere 

realidade ao mundo dos objetos, e não o contrário. A realidade não afronta a tessitura do ser. 

Resulta que a magia desses encontros nos quais as ilusões podem florescer, impele o potencial 

herdado à consecução. E o que é herdado, perguntemo-nos a partir de Winnicott? Herdamos a 

tendência espontânea e natural à integração, esta a mais cara e sagrada perspectiva existencial de 

que uma mãe dota um filho, orquestrada pela criatividade primária.  

A necessidade de criar é imperiosa e inata, um processo que se tece no desenvolvimento 

saudável e que se refere a um potencial inventivo e não-defensivo, pois não se constitui em torno 

da frustração, do trauma ou das reações a ele. Para mergulhar em estados relaxados de não-

integração e de indiferenciação quando o ser tem precedência sobre o fazer, as condições de 

confiabilidade no meio supridor estão diretamente implicadas. Estas são as condições que o 

ambiente abusivo desencoraja e arruína conforme constatei.81   

Patrocinado pela maternagem que incita o bebê a compor, a brincar imaginativamente no 

livre exercício da ‘magia do querer’, o mundo será articulado de modo eminentemente particular, 

no seio da experiência de ilusão. Sem necessitar organizar o absurdo, o informe e o caos, 

somente pela experiência de onipotência máxima fornecida pelo ambiente propiciador, a criança 

poderá acomodar, em sua natureza humana, os limites peculiares a esta condição e assimilá-los 

sem padecimentos, buscando caminhos criativos para superá-los.  

A experiência suprema de que tudo o que necessita pode ser criado, à revelia de qualquer 

consideração pela realidade objetiva, é facilmente constatada na conduta das crianças, quando 

uma boa dose de onipotência está presente. Freud (1926) reconheceu que as crianças necessitam 

de proteção externa no tocante a este aspecto, pois que a imaturidade do desenvolvimento as 

impede de entrarem em contato com o pleno funcionamento do Princípio de Realidade, 

deixando-as sob riscos consideráveis quanto à própria segurança. Cito-o: “[...] o homem não parece 
ter sido dotado, ou é dotado apenas em muito pequeno grau, com um reconhecimento instintivo dos 

                                                           
81 Winnicott (1967c), em sua concepção inédita sobre a criatividade, concebeu que uma das possibilidades para o 
arrefecimento deste potencial no desenvolvimento infantil seria o fato da mãe falhar no seu papel de espelho, ou 
seja, de não devolver ao bebê aquilo que ele manifestou, que concebeu. Se não há este olhar de reconhecimento 
nesta operação constitutiva, a percepção objetiva toma o lugar prematuramente da apercepção pessoal no bebê e os 
processos de existir como si mesmo são atrofiados.  
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perigos que o ameaçam desde fora. Crianças pequenas estão constantemente fazendo coisas que 
colocam suas vidas em perigo e é precisamente por isso que não podem permitir-se ficar sem um objeto 
protetor.” 82  

Penso que esta observação de Freud chama a atenção para o estado de dependência 

absoluta que toda criança bem-aventurada experimenta, sem necessitar considerar qualquer risco 

que o existir comporta, pois tudo está sustentado pelas provisões do entorno.  

  Uma criança que ingressar no mundo a partir desse contexto, pode adquirir um senso de 

existir a partir do qual operar. Poderá acomodar as frustrações que o teste da realidade provoca, e 

acatar a desilusão decorrente do descentramento na vida materna, sem as ameaças impensáveis 

de despersonalização e de desintegração. A condição simbólica irá despontar com a emergência 

da transicionalidade, cuja grande contribuição ao desenvolvimento será a de poder considerar a 

separação e levar a cabo ações construtivas  e inventivas de transformação das realidades.  

À medida que vai sendo desilusionada pela mãe, a experiência de onipotência será 

naturalmente restrita e contida, sem danos ao desenvolvimento, porque a própria criança 

esboçará anseios de separação sem ofensas narcísicas, ou seja a alteridade terá sido ‘criada’ por 

ela. A categoria de exterioridade poderá ser aceita sem disrupturas, o que for encontrado e 

experimentado como alheio à esfera do self não o ameaçará de desintegração, desde que 

conquistado o senso de identidade.  

A criança bem sucedida nessa jornada em que a espontaneidade e a liberdade ganham 

livre curso, alcançará um desenvolvimento egóico e passará a ter maior controle dos impulsos e 

fantasias. O self que assim se erige não será constrangido pelo estofo pulsional, que, sem esse 

núcleo integrado avança desregrado e ameaçador. Obtendo crescente destreza, o ego poderá 

aceitar responsabilidade pessoal pelos atos agressivos praticados e pela restituição deles, e ainda 

a interessar-se crescentemente pelo mundo de objetos e de idéias existente a posteriori, porque 

este pode lhe fornecer cada vez mais elementos intercambiáveis para continuar mantendo uma 

relação positiva, estimulante e contínua com a realidade externa. Assim sendo, a mãe percebida 

como distinta, poderá ser usada no tempo e espaço e servirá para enriquecer a vida em fantasia.  

O infortúnio de não poder contar com uma mãe suficientemente empática, nos momentos 

em que o gesto que permite as sínteses necessárias de si for emitido pela criança, leva ao 

desaparecimento deste e da esperança por novos encontros significativos. Se a criança for 

decepcionada prematuramente nesta relação consigo, na sua potência criadora, sofrerá uma lesão 

nos processos constitutivos de si, com  desesperança e desorientação, agenciadas pelas angústias 

primitivas. Os pais deveriam proteger os filhos de tal traumatização, ao perderem a crença no 
                                                           

82 S. Freud, Obras Completas...op. cit., p.168.  
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reencontro com o objeto necessitado, alertava Winicott (1965b), pois o viver legítimo é 

incompatível com a ausência de esperança, expressa por vezes na incapacidade para as 

experiências culturais. Essas constituem uma extensão natural do brincar, sem as quais 

construímos uma vida utilitária e superficial, fundamentada em falsos ajustamentos sociais, e 

sem qualquer valor intrínseco. Refiro-me ao viver subornado, à deriva do núcleo substancial. 

Quando as pessoas se tornam refratárias a tudo que é mais genuíno, as conquistas materiais e 

adicções servem tão somente como ancoradouros provisórios e enganosos.    

Quando a unidade dual mãe-filho é rompida brusca e prematuramente, a imago materna 

se desvanece e os efeitos no potencial criativo logo se fazem sentir: este pode se perder ou não 

ser comunicado, permanecer embotado e definhar. A criança traumatizada sofrerá perda de zonas 

do self, da vitalidade, dos processos imaginativos e da capacidade relacional. Em seu lugar 

instalar-se-á uma armadura de self que tornará todo o viver entediante, fútil ou sem sentido. 

Muitas crianças com queixas de desatenção e dispersão que comprometem o rendimento escolar, 

podem ser vítimas dessa forma de traumatismo, indo engrossar as fileiras das pessoas que 

Winnicott referiu como aquelas que “abandonaram a esperança, deixaram de sofrer e perderam o 
senso de humanidade”.83  

Em lugar da tendência à integração levada a efeito a partir do holding,  ocorrerá a 

dissociação no self e o decorrente empobrecimento da criatividade. Um self mal tecido e em via 

permanente de desmoronar no vazio e no sem-sentido, pode encontrar nos ódios e impulsões 

reativas, os elementos enganosamente agregadores. Constato que os atos delinqüenciais 

produzem efeitos de amarração, força e tonicidade, porém são esboços precários de uma 

integração verdadeira, ansiada, porém jamais alcançada.  

Entendo que a criatividade embotada transforma-se em controle e provocação, imperando 

as tempestades afetivas às quais o jovem fica à mercê. Impotente, desprovido  do sentido de 

valor e sentindo-se incapaz de se fazer amar de outra forma, o delinqüente precisará exacerbar o 

sentimento de onipotência, resvalando para a conduta violenta. O que se constata nesta 

desapropriação do agressivo, é uma considerável perda da capacidade de amar, de criar e de se 

relacionar com os objetos. 

Na falha de empatia e provisão adequada, a criança que sentiu seu potencial criativo e 

suas capacidades fenecerem, registra apenas a perda de potência em sua vitalidade, enredando-se 

num estado no qual desapareceram as perspectivas de contentamento e de confiabilidade. O 

desafio é o de restabelecer o circuito amoroso-criativo, desfeito ou nunca vigente. Este é o único 

                                                           
83 D. Winnicott “ A criatividade e suas origens” (1971), in: O brincar e a Realidade. Rio de Janeiro, Imago, 1975, p. 
99. 
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modo de romper as malhas da dor, dos ódios, dos lutos insolúveis e do desespero que o objeto 

melancólico teceu e no qual aprisionou a pessoa.  

Winnicott ressaltou que a ingerência materna não visa à satisfação dos desejos da criança 

no início, mas ao atendimento das necessidades básicas decorrentes das tarefas de constituição 

do ser. O fundamental é a própria experiência de criação do objeto. Uma mãe que, na falha do 

holding (sustentação) e do handling (manuseio), especializar-se em seduzir, manipular e 

distorcer a apresentação e reconhecimento dessas necessidades fundamentais, induzirá suplícios 

no filho que reclamarão um alto preço em termos do seu desenvolvimento. Inversamente à 

instauração da zona de jogo, que vai permitir ao bebê ancorar-se em si mesmo e lançar-se sem 

tantos sobressaltos e defesas lesivas nas coisas do mundo, ocorrerá  uma experiência de terror. O 

bebê crescerá temeroso, apresentando-se com as urgências e tormentos de um náufrago. Caso o 

verdadeiro self permaneça confinado e sem relacionabilidade,  ficarão sepultadas a 

espontaneidade e a criatividade, tão necessárias ao viver, exacerbando-se o retraimento. 

  O retraimento (withdrawal) é um estado precário de isolamento, sobejamente 

conceituado por Winnicott (1954), Balint (1968), Khan (1960) e outros analistas da agremiação 

denominada Middle Group. Compartilhando inquietações clínicas acerca dos pacientes que 

sofreram falhas de sustentação, cuidados pobres ou inexistentes e toda sorte de decepções e 

insultos ao eu, como os pacientes-alvo desta investigação que procedo, eles vieram a preconizar 

uma ordem de experiências analíticas reparadoras e propiciadoras de um novo começo (new 

beginning). Esta valorosa contribuição, que tive oportunidade de reconhecer anteriormente84, e 

da qual me valho neste momento, se articula em torno de noção de congelamento (freezing), 

núcleo enrijecido que mantém as experiências reais traumáticas inalteradas.  

O self se inviabiliza no retraimento, tanto mais restem seqüestrados ou obscurecidos os 

seus aspectos vitais, instaurando inibições para amar, sentimento de vacuidade e desolação.  

É mister distinguir a criação própria do viver, uma experiência não-cognitiva mas 

existencial, que corresponde ao modo pessoal de um ser e fazer não-aquiescentes, daquela que 

culmina com uma produção artística de valor reconhecido. Enquanto esta exige um talento 

especial, patrimônio que poucos detêm,  a primeira não se define pela genialidade da obra, mas 

pela sensação que produz de realidade, de inteireza da experiência e a do próprio indivíduo. Na 

possibilidade de sermos criativos, fortalecemo- nos acerca de quem somos, de que estamos vivos 

e somos reais.  

                                                           
84 Gonçalves, T. E. ‘O Movimento Independente e a clínica da regressão: digressões técnicas.’ In: A história da 
Psicanálise na Inglaterra e a constituição do Middle Group: retraçando percursos de um pensamento. Dissertação 
de Mestrado apresentada à PUC-SP em 2001. Texto não-publicado.  
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Uma obra pode resultar de uma reação a falhas e distorções nas relações com as 

realidades, principalmente se o autor desconhecer qualquer relação com o mundo que não seja na 

base da sujeição e da sedução. Sendo assim um indivíduo pode ser um artista aclamado e não ser 

criativo, neste sentido winnicottiano, se a base pessoal que baliza o senso do valor de viver 

estiver debilitada ou ausente. 

E seria concebível uma existência divorciada da seiva criativa? Na perspectiva 

winnicottiana a criatividade originária é perene, não se concebe um desaparecimento completo 

da capacidade de criar elementos que veiculem o self. O gesto criativo, ao mesmo tempo que o 

viabiliza, é transformador deste. 

Gilberto Safra (1999), para quem a dimensão do self não é psicológica mas ontológica, 

considera da mesma forma que, mesmo nas mais desfavoráveis circunstâncias, como as 

enfrentadas pelos pacientes visados nesta pesquisa, o indivíduo retém algum traço pessoal. Pode 

ocorrer de a intervenção analítica desvendar áreas da existência daquela pessoa na qual se 

ocultam os processos criativos, aprisionados em alguma dimensão que muitas vezes nos é 

impensável. Na análise do material das consultas terapêuticas com os sujeitos vítimas de 

violência doméstica, pude vislumbrar o gesto criativo embrenhado nas condutas de desafio, de 

ocultação e de rebeldia, como pretendo demonstrar. Safra afirmou a necessidade de criar 

símbolos que veiculem o ser, à condição de existência plena:  

“Criar é existir, não só como ser biológico mas como ser criando símbolos que articulem de forma 
singular as questões existenciais daquele sujeito. Mãe e pai fornecem à criança um campo simbólico, um 
repertório simbólico, ao mesmo tempo em que possibilitam e permitem que a criança imprima a sua 
singularidade nesse campo.” 85 

Algumas crianças são persistentemente usurpadas no tocante ao sentimento de que o 

mundo foi criado por elas. Essa desapropriação do criativo pode transcorrer, seja por 

precariedade e carência extremadas, ou por excesso de cuidados, disciplinamento e formatação. 

Quando todo o entorno é arranjado pelos pais ou pelos cuidadores, e não há contribuição alguma 

que possa fazer na área cultural, como constato nos casos de crianças asiladas em instituições 

muito ‘fechadas’ e excessivamente rigidificadas, as conseqüências são desastrosas. A que me 

parece mais evidentemente devastadora é o desaparecimento do brincar, inclusive 

imaginativamente, quando desenvolvem estratégias de isolamento, num empobrecimento 

                                                           
85 G.  SAFRA “O ícone russo e os fenômenos transicionais”. In: IDE. São Paulo, SBP-SP, 1995, n. 27, p. 154. 
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generalizado dos processos de relação e de comunicação não-reativa. Conforme Winnicott 

(1970a) atestou, “[...] elas param de ser.”86 

A impossibilidade de criar os símbolos que os apresentem e os representem na cultura 

humana, torna os seres miseravelmente adoecidos, e representaria o “lado negativo da civilização”. 
(Winnicott, 1971) 

A direção da cura desses indivíduos desafortunados, passa portanto pela restauração do 

potencial criativo lesionado, frente aos quais penso que os dispositivos analíticos diferenciados, 

que encontrei na clínica de Winniccott, venham a se constituir numa ferramenta excepcional. O 

gesto criativo que convida à experiência, pode irromper muitas vezes no campo dos 

despropósitos, e o analista não se mostrará incompreensivo, surpreendido ou incapaz de acolher 

tais manifestações, sabendo que é assim que se torna sendo. Afinal, a criação implica em 

rupturas e invenções de sentidos e significados. Toda oportunidade para criar será aproveitada, 

pois  “Para o criador, não há pobreza nem lugar mesquinho e indiferente.”87 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86  Winnicott (1970a) “Vivendo de modo criativo”. In: Tudo começa em casa. São Paulo: Martins Fontes Ltda., 
1989, p. 41. 
87 Rainer M. Rilke, Cartas a um jovem poeta. Rio de Janeiro, Globo, 2001, p. 25. 
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PARTE II 

CAPÍTULO V 

OS CAMINHOS DA INVESTIGAÇÃO 

 
                                                      "Dar às crianças a possibilidade de pintar, de inventar um mundo segundo suas 

próprias idéias é ainda mais importante pelo fato delas poderem assim colocar numa linguagem sem palavras o que 
as mortificou, mesmo que ignorem aquilo que insiste em suas garatujas.  

O essencial é que sua solidão, seu desamparo e sua "loucura” possam encontrar meios de se exprimir, sem que o 
adulto procure dar-lhes sentido de imediato.  

Devemos abster-nos de querer, a qualquer preço, dar sentido ao absurdo.” 
                      

(M. Mannoni, 1995) 
 
1. Construção do projeto e implementação da pesquisa de campo: 

 

Após ter procedido a uma revisão bibliográfica relativa à história social da família, ao 

papel da família moderna na sociedade contemporânea, e, no que tange ao tema específico, à 

vitimização de crianças e jovens  no meio familiar, tracei o plano da pesquisa.  

Delimitei uma etapa introdutória, durante os dois semestres de 2003, ano no qual 

ingressei no Doutorado, período em que me dediquei à elaboração do projeto que incluiu escolha 

e delimitação do problema de investigação, a construção das hipóteses que sustentam a tese, 

assim como a definição pela modalidade da pesquisa a ser realizada. Assim, definidos o 

fenômeno e o campo de observação, empreendi contatos com o Programa Aquarela, órgão 

governamental de São José dos Campos, que funciona desde o ano 2000, a partir da iniciativa 

das secretarias municipais da Saúde, Educação e Promoção Social. Esta entidade consiste no 

serviço de referência, no referido município para o Conselho Tutelar e a Vara da Infância e 

Juventude, às vítimas de violência doméstica. O atendimento psico-educativo-social, 

compreende visitas domiciliares, acompanhamento de crianças em situação de abrigo protetivo, 

grupos terapêuticos a pais e filhos, além de assistência médica, jurídica, e ocupacional aos 

envolvidos.  

Este serviço foi implementado no município, em resposta aos alarmantes índices de 

violência doméstica verificados pela rede pública, especialmente junto às famílias de bairros 

mais desfavorecidos do município, fator que preocupou as autoridades locais. Visava quando de 

sua fundação, tão somente prestar atendimento à população em situação de risco. Uma série de 

articulações internas e extra-institucionais, que incluiu a Vara da Infância e Juventude, o 

Conselho Tutelar, a Rede de Abrigos, as Secretarias de Defesa do Cidadão, Esporte, Cultura e 

Lazer, resultou numa ampliação das esferas de atuação da entidade. Essa capacitação do 

equipamento social foi requerida e a entidade, dentro de uma política de descentralização, 
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estendeu ações em dois novos núcleos de atendimento, localizados exatamente onde se encontra 

a população mais vulnerável. Implantada desde o primeiro semestre de 2005, a primeira 

subunidade, ligada ao núcleo central, foi estruturada a partir de uma arquitetura social muito 

mais interessante, pois sediada em um Centro de Juventude, Esporte e Lazer. Este polo 

sócioeducativo contempla oficinas de folclore regional, grupos de danças, artes, canto, educação 

comunitária, assim como oferece atividades de informática, idiomas, tornando-se uma 

oportunidade atrativa e prestigiosa para jovens serem resgatados das situações de risco, 

encontrando nessa perspectiva de trabalho, uma contribuição significativa para sua inserção 

social.  

A descentralização do serviço resultou da definição de três níveis de atuação e de 

responsabilidades: 

Preventivo: responsável pelo desenvolvimento de projetos em colaboração com a 

organização internacional WCF e  com o  Conselho Municipal dos  Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA). O município de São José dos Campos, em conseqüência do surto de 

industrialização e crescimento econômico ocorrido nas últimas décadas, sofreu uma verdadeira 

explosão populacional, com todos os impactos sociais provenientes dessa aceleração e 

crescimento desordenado. O poder público necessitou articular ações sociais cuja solidez, 

articulou as empresas, segmentos religiosos, universidades locais, organizações não-

governamentais, para estabelecer uma rede efetiva de atendimentos aos desfavorecidos, derivada 

de uma política integrada de proteção à criança e ao adolescente. A violência doméstica é um 

subproduto da violência urbana, e o combate a essa prática, constitui hoje uma das prioridades 

daquele Colegiado  

Averiguação Diagnóstica: setor dedicado à recepção das famílias encaminhadas pelo 

Conselho Tutelar e à investigação de denúncias advindas do serviço de Disk- Denúncia local. 

Este serviço constitui o ponto nevrálgico da rede, desencadeando ações em caráter de emergência 

e pronto-atendimento. 

Acompanhamento Terapêutico: área encarregada da prestação de atendimento 

terapêutico proriamente dito à população, abarcando os serviços médico, pedagógico e 

psicossocial. 

  Quando do meu ingresso na entidade, elaborei um Plano de Ação conjuntamente com a 

Coordenação e com a equipe técnica desta, participei de várias reuniões, visando conhecer a 

realidade dos serviços prestados. De pronto constatei a carência da instituição no que se referia 

ao atendimento da população encaminhada, especialmente no tocante aos atendimentos 

psicológicos que, asfixiados em seu fluxo de entrada e saída de pacientes, não davam conta da 
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demanda. Após refletir quanto a esta situação, decidi-me pela  composição de uma equipe de 

psicólogos que pudesse oferecer atendimento intra-muros ao considerável número de crianças, 

que aguardava por atendimento, engrossando uma expressiva lista de espera.  

Na execução do plano, atuei como voluntária responsável pela coordenação do trabalho 

de outros psicólogos também voluntários. A seleção dos psicólogos  interessados em atuar no 

projeto foi por mim empreendida, em dezembro de 2003, junto aos ex-alunos da Universidade de 

Taubaté onde leciono. Foram selecionados inicialmente 4 profissionais, dentre os que se 

apresentaram para o desenvolvimento desta proposta, a título de Aprimoramento Profissional. 

Cada membro do grupo constituído se comprometeu com um trabalho que exigia entre 4 e 8 

horas semanais de atendimento na instituição, além da participação nas supervisões e reuniões 

mensais da equipe, sob meus cuidados profissionais. Estabelecido com eles o compromisso 

formal, ficou também acordado que compareceriam às reuniões técnicas intra e extra-

institucionais e audiências, quando necessário. 88 A inserção e o treinamento dessa equipe foram 

ações implementadas intensivamente, com participação em treinamentos e atualização e em 

reuniões de discussão dos casos, juntamente com membros da equipe técnica e com outros 

profissionais dos Abrigos Municipais, Escolas e Centros de Treinamento nas quais se encontram 

essas crianças. O trabalho complexizou-se consideravelmente, à medida que tive que me dedicar 

ao preparo e à capacitação desses profissionais, para  implementação da metodologia da 

pesquisa. 

Defini que a população a ser atendida, seria aquela inscrita na entidade e encaminhada 

pelos técnicos, conforme as demandas dos setores; os casos atendidos, mas não necessariamente 

incluídos neste estudo, referiam-se a uma ampla faixa etária, desde bebês aos adolescentes com 

até 17 anos de idade, de ambos os sexos, estivessem eles institucionalizados, ou convivendo em 

seu ambiente familiar.  

Os casos de pacientes que substanciaram a discussão dos fenômenos visados neste estudo 

foram selecionados por modalidade, duração e prevalência da vitimização. Quando os pais 

biológicos não estavam presentes, consideramos para efeito deste estudo, os membros da 

moradia responsáveis pela subsistência do menor, mantendo com ele ou não, os laços de 

                                                           
88 Anualmente foram oferecidas 2 vagas a estudantes da graduação do Curso de Psicologia da UNITAU, que 
realizam pesquisa e estágio curricular supervisionado na instituição, em ações de prevenção, de conscientização e de 
combate à Violência Doméstica. Tendo em vista a regulamentação dos Estágios Supervisionados da Universidade, 
em termos da carga horária e desligamento do aluno após a conclusão da graduação, decidí excluir esses formandos 
dos atendimentos terapêuticos de pacientes a nós destinados pela instituição, parta evitar uma rotatividade de 
terapeutas. Afora porém a intervenção clínica propriamente clínica, eles foram assimilados em outras tarefas de 
importância, como Programas de Sala de Espera, por exemplo.  
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consangüinidade. Incluem-se para tanto os padrastos e madrastas, tios e avós, tão freqüentemente 

encarregados da subsistência das crianças brasileiras.  

Os atendimentos têm se pautado tanto pelo rigor nos procedimentos metodológicos, 

quanto pela abordagem solidária e ética dos pacientes da entidade. Tenho testemunhado a 

sensibilidade e dedicação admiráveis da parte desses profissionais, cônscios da responsabilidade 

da qual se investiram. Esse entusiasmo, compartilhado pela coordenação do Programa Aquarela, 

desencadeou inclusive um interesse da parte da entidade, em admitir administrativamente tais 

psicólogos, com vistas à ampliação da equipe, medida que se encontra em discussão. 

 

2. As modalidades de atendimento na escolha da metodologia: 

Entendo que há instrumentos analíticos igualmente lícitos na abordagem do psiquismo, 

afora a análise corrente e regular.89 A prática clínica ampliada comprova, de que modo pode 

beneficiar aqueles pacientes detentores de organizações patológicas de difícil acesso, com 

déficits de narcisização, ou que sofreram rupturas precoces. Farei pleno uso desta perspectivas 

terapêuticas junto aos pacientes mais refratários, embasada nas abordagens diferenciadas 

propostas por Winnicott. 

Penso que ao defender a valência de outros procedimentos analíticos, assentados em uma 

compreensão da natureza humana nos seus aspectos do vir-a-ser, este analista que enfileirou-se 

ao Middle Group não estava só; as perspectivas não necessariamente excludentes no curso de 

uma análise, de instauração de sentidos e da revelação de sentidos, como possibilidades 

combinatórias no trabalho analítico, são preocupações de muitos analistas contemporâneos. 

 De acordo com a especificidade dos casos encaminhados à instituição, na qual se 

realizaram os atendimentos, seria um equívoco a simples transposição para este local, de uma 

prática psicanalítica convencional. Há que se considerar as singularidades deste contexto, tais 

como: os pacientes são encaminhados pelos Conselhos Tutelares, Varas da Infância e da 

Juventude e Ministério Público, notando-se claramente o caráter obrigatório da vinda deles à 

entidade, como dito. Muitos não se dispunham a um tratamento terapêutico mais prolongado e, 

sabemos não há como tratar de alguém que não se apresenta, não demanda. Pode ser considerado 

como um ‘paciente’, alguém que é convocado judicialmente? Uma demanda pessoal pela ajuda 

deveria ser minimamente suscitada para que o trabalho pudesse se iniciar, desconfigurando-o do 
                                                           
89  Algumas das mais ostensivas alterações foram empreendidas e defendidas especialmente pelos analistas 
integrantes do Middle Group. Tive oportunidade por ocasião da elaboração de minha dissertação de mestrado, de 
desenvolver mais detalhadamente a contribuição desses analistas para uma clínica com pacientes esquizóides, com 
necessidades regressivas no processo analítico. Fundamentalmente esses analistas instituíram o manejo clínico 
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caráter de convocação compulsória, próprio das perspectivas assistencial e jurídica. As 

indicações massivas de psicoterapia à clientela sem demanda, suscitam resistências, não 

necessáriamente inconscientes, falsas-adesões por submissão, incredubilidade e alheamento.  

Optando assim por uma clínica modificada, considerei que uma dessas modalidades 

fecundas foi a das Consultas Terapêuticas, a meu ver o dispositivo institucional mais adequado, 

pela flexibilidade do enquadre, e pelo amplo alcance diagnóstico e terapêutico que detém. Esta 

estratégia foi por mim adotada por ser, conforme demonstrou seu criador, eficaz na quebra da 

invulnerabilidade defensiva, permitindo a comunicação pessoal profunda, a recuperação do 

senso de ser, do sentido de realidade e, da capacidade de se relacionar longe do retraimento, este 

o cativeiro da espontaneidade.  

Winnicott (1959) indicou o Estudo de caso, procedimento que se refere ‘a uma provisão 

social’90, especialmente quando existe uma grave deficiência do ambiente que projeta um 

elemento de ruptura sobre a criança enferma, e visa contornar as tendências desintegradoras que 

dominam o caso. É a atitude anômala dos pais que se visa neutralizar, pois ela é a causa da 

origem e manutenção do adoecer da criança. Os Estudos de Caso que implementei na instituição, 

constituíram-se de um trabalho coeso e integrado da equipe  multidisciplinar, com preparo em 

saúde mental e comandada por um responsável pelo caso. Esse reorganizava o ambiente para 

fazer frente aos movimentos de desintegração no paciente, e contornava o risco de múltiplas e 

disparatadas intervenções, que desconsideravam os determinantes em jogo.  

O resultado desse processo, conforme definiu Winnicott (1959), que se denominou um 

‘estudioso de casos’, está diretamente afetado pela pessoa do terapeuta, intensificadamente sujeito 

a falhas, ainda mais que não está sob efeito da neutralidade, ou ancorado por um enquadre 

protetor, como no trabalho analítico convencional.  

Esses dispositivos analíticos modificados, que podem ser um preâmbulo ou mesmo 

coexistir com a administração da análise, são viabilizados por serem versáteis, dinâmicos e 

criarem um sentido de cuidado humano conjunto. Agilizando os atendimentos, contornamos 

também o problema da cronificação dos distúrbios daqueles que aguardam, por meses a fio, uma 

tão esperada vaga nos projetos de atendimento psicológico oferecidos pela instituição. Contudo 

os envolvidos que manejam o caso devem considerar que essa tarefa exige muito da equipe e que 

“[...] freqüentemente consome muito tempo, muita preocupação, muito desapontamento.”91  

                                                                                                                                                                                           
enfatizando menos a interpretação decodificadora, como a estratégia conveniente para romper o retraimento árido e 
vazio que os acomete.  
90 D. W. Winnicott, “Estudo de caso de crianças mentalmente doentes: estudo de caso e psicoterapia”. In: A família e 
o desenvolvimento do indivíduo. Belo Horizonte: Interlivros, 1980, p. 145. 
91 Idem, p. 147. 
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 No Estudo de caso é a instituição, que sustenta o enquadre e a permanência do processo 

terapêutico, pois ela é duradoura, enquanto os profissionais podem se mudar, serem transferidos, 

demitidos, ausentarem-se, num vaivém de técnicos, como freqüentemente ocorre nos serviços 

públicos, conforme verifiquei durante a pesquisa. A instituição, entretanto, tem uma estabilidade 

que ultrapassa de longe a de qualquer indivíduo, e os profissionais não podem descuidar que uma 

considerável parcela da transferência, o paciente dedica à instituição. Winnicott afirmou que 

“[...]é a clínica mais do que o indivíduo, que provê a continuidade em relação ao caso”.92  

Essas alternativas de cuidado, comportam o oferecimento de uma oportunidade 

terapêutica, na qual aspectos dos si-mesmo venham a ser vivenciados em uma experiência 

completa e consumados beneficamente pelo paciente, tornando-se incorporados ao restante da 

sua vida psíquica. 

Por meio dessas modalidades de intervenção, foi possível oferecer um pronto-

atendimento conveniente à expectativa da população. Mas o que anseiam esses pacientes 

enquanto aguardam em fila? Acenamos com uma promessa de ajuda que nunca irá se cumprir ou 

cuja efetivação pode vir a ser tardia? Trabalhei com a consideração de cautela, tanto na indicação 

generalizada de análise a todos os pacientes, quanto aos critérios de alta que adotei. Os 

tratamentos indiscriminados e a busca da cura sintomática não convêm, embora sejam 

consideráveis os avanços que uma jornada psicoterápica exitosa, possa prover a uma pessoa ou à 

espiral familiar na qual ela se insere. Todavia não cultivei expectativas infundadas e o imperativo 

de engajamento em um processo terapêutico mais extenso e formatado, em muitos dos casos 

inscritos. Foi necessário bem circunscrever o que iríamos tratar, até onde poderíamos ir como 

psicanalistas, nossos limites e competências, e onde necessitaríamos de outros braços do 

equipamento social, para superarmos os impasses com os quais nos defrontávamos 

cotidianamente.  

As reflexões de Lins (1998) sobre psicanálise e conjunturas social, cultural e 

economicamente desfavoráveis, muito me auxiliaram sobre os limites do analisável, no que se 

referia à entrada, abrangência e enquadramento da psicanálise na instituição, e as subjetividades 

que se nos apresentavam. Sua recomendação de enfrentamento dos impedimentos, por meio de 

pesquisas que influenciem o discurso instituído, foram estimulantes, ao advirem e nos 

oxigenarem na fonte mesma de onde jorram os questionamentos, que é a clínica: 

“A questão dos limites do analisável só pode ser atualizada na prática e não no discurso sobre ela. 
É a partir de sua práxis que os analistas contemporâneos__afirma Pontalis__ tentam transformar em 

                                                           
92 Idem, p. 156. 
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confins os contornos do campo psicanalítico para, a partir daí e não a partir de um centro definitivamente 
instituído, pensar suas experiências. É na prática que os impasses de tornam desafios.” 93 

Pensando  em avançar a partir das dificuldades, disponibilizamos alguns encontros de 

extensão e intervalos absolutamente variáveis, não convencionais, determinados pela potência de 

cada consulta.  Nos atendimentos, não havia técnica  rígida a ser seguida ou qualquer forma de 

padronização, como apregoam os preceitos psicanalíticos suficientemente bons. Reconheço o 

movimento caleidoscópico das consultas, irrepetível a cada encontro. O brincar, os rabiscos e as 

comunicações, dispõem-se como partículas que se articulam e se recompõem, desenhando um 

sentido para aquela dupla em estado de comunhão. A ética regente pautou-nos pela consideração 

radical da singularidade do paciente traumatizado, acompanhando seu movimento de busca e 

afloramento de sentidos, muitas vezes ausentes em seu viver.  

Concebi a oferta ao paciente de um ambiente que possibilitasse a comunicação do 

sofrimento, em uma oportunidade renovada de subjetivação, fora da concha do retraimento, 

ajudando-o a recuperar a esperança e a criatividade perdidas. A experiência traumática, vivida 

sob dominação e sujeição, poderia ser revista, de maneira que se abandonassem as perspectivas 

de repetição das relações abusivas, manifestas nas condutas de excessiva sexualização e 

agressivização.  

É o paciente quem vai, ao encontrar um ambiente suportivo, revisitar as suas áreas 

traumatizadas no seu tempo e ritmo, expulsando os agentes que colapsam a sustentação do si 

mesmo e a criatividade do self.  

Como asseverou Winnicott: “ As mudanças ocorrem na análise quando os fatores traumáticos 
entram no material psicanalítico do jeito próprio do paciente, e dentro da onipotência do mesmo.” 94 

O holding oferecido joga papel primordial nesse contexto terapêutico. Com base em uma 

seqüência de encontros potencialmente transformadores, o que seria vivido com um montante de 

angústia insuportável, e por este motivo mesmo teve de ser desatado, poderá ser revelado, 

atravessado e reincluído no curso da história do indivíduo, agora com outras nuances. As 

tendências de amadurecimento vindouras, serão liberadas e realizadas. Esse percurso do lado do 

paciente, pressupõe uma modulação de presença do analista que espera, arranja, oferece o 

necessitado e finalmente, ‘se deixa morrer’ para o paciente. 

 

 

                                                           
93  Lins, M. I. A. “Impasse ou desafio?” In: D. W. Winnicott Experiência Clínica & Experiência Estética.  
 Rio de Janeiro: Revinter, 1998, p. 134. 
94 D. Winnicott (1960b) “ Teoria do Relacionamento Parental- Infantil”. In: O ambiente e os processos de 
maturação: estudos sobre a teoria do desenvolvimento emocional. Porto Alegre: Artes Médicas, 1988, p. 38. 
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3. Ramificações da área da pesquisa e da intervenção: 

 

a) Minha experiência institucional com a realidade do atendimento aos envolvidos em 

situação de violência doméstica, fez-me vislumbrar que a precariedade mais aguda da rede, 

referia-se à falta de espaços e de dispositivos alternativos de abrigamento, adequados para 

crianças e jovens em situação de risco. O afastamento da criança do lar é uma medida de força, 

porém justificável em circunstâncias últimas, quando constatado o esgotamento de todos os 

recursos prévios. Esses ‘lares substitutivos’ devem ser permanentemente assessorados e 

supervisionados, assim como seus agentes capacitados a exercerem suas funções suportivas, a 

atuarem conforme padrões de ética, de respeito e de dignidade humana, afastando os riscos de 

discriminação. Infelizmente não é o que sempre ocorre. Conforme os relatos de vivências dos 

nossos pacientes em regime de abrigamento protetivo, as experiências de revitimização tornam-

se mais usuais do que as de reconstrução. A coordenação do Programa Aquarela, cônscia dessa 

realidade estimulou-nos a apresentar projetos de capacitação da rede de profissionais junto ao 

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.  Essa faceta do 

trabalho pela qual se cuida do cuidador, não será aqui detalhada por não se constituir no objeto 

propriamente dito desta pesquisa, todavia seus efeitos contribuíram inegavelmente na construção 

da tese. 

b) Outra perspectiva fértil que se abriu nesses anos, foi o convite para nossa participação 

em projetos de sensibilização e atualização teórica e metodológica dos profissionais da rede 

assistencial, através da elaboração de planos de ação e da realização de workshops, supervisões e 

treinamentos sistemáticos. Constatei que a psicanálise pode contribuir significativamente, com as 

diretrizes terapêuticas da instituição, porque remetida a uma ética não-normativa, com 

indagações permanentes e ousadas ao corpo de profissionais. As confluências e discordâncias da 

prática psicanalítica frente ao discurso institucional, podem servir para revolucionar as injunções 

cotidianas de acomodação e de conformidade repetitiva, tão impeditivas da emergência  de 

subjetividades autônomas e saudáveis. 

c) Realizei atendimento periódico grupal a pais e familiares de adolescentes que 

freqüentam o Programa Adolescer, outro projeto assistencial da rede municipal, o qual assiste 

jovens associais e infratores, em regime de medida sócioeducativa. O contato com esses 

familiares, ávidos de que a rede assistencial os auxilie a recuperar os filhos em situação de delito, 

contribuiu significativamente para minhas reflexões sobre o potencial tanto desarticulador, 

quanto de recuperação e reparação, sustentadas pelo ambiente familiar e pelas ações 

institucionais. 
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Através dessas intervenções, penso que caminhamos na direção de aprofundar e 

consolidar o sentido da presença da Universidade na instituição pública de saúde. A idéia de 

políticas e responsabilidades compartilhadas interessa a ambas: convém à instituição ampliar a 

rede de atendimento, assim como o aprimoramento e a capacitação de pessoal, beneficiando-se 

dos conhecimentos produzidos pelas pesquisas científicas para assim atingir melhores níveis de 

intervenção. Interessa paralelamente à Universidade, o estabelecimento de parcerias sólidas que 

permitam efetivar ações de extensão, ensino e pesquisa. Convém que a instituição formadora 

indo a campo, em ações extramuros por intermédio de seus pesquisadores, em cooperação com 

as entidades governamentais, ou não-governamentais, contribua com o mapeamento e o 

delineamento do problema. Considero desejável e apropriado, que os psicanalistas participem 

das questões de relevo no cenário nacional, atuando em debates, fóruns comunitários 

mobilizadores, além da formulação de projetos que subsidiem as políticas públicas de proteção 

aos direitos da criança e do adolescente.  

 

4. Inquietações Metodológicas 

 

No trabalho de campo, deparei-me com dificuldades metodológicas para empreender este 

estudo, pelo fato de a violência doméstica implicar em constrangimentos de toda ordem: as 

famílias são notificadas e intimadas judicialmente a comparecerem em meio a intensos  

sentimentos de impotência, temor e culpabilização. 

A acolhida e o holding oferecidos nesses casos, foram cruciais para amenizar as dores, os 

ódios e as persecutoriedades, que  marcam a entrada dos pacientes no sistema de atendimento. 

Tornou-se imperioso converter o caráter compulsório da vinda desses pacientes à instituição, em 

livre arbítrio e precipitar uma demanda  autêntica de ajuda, para que a perspectiva terapêutica 

fosse assegurada e implementada. Para tanto, estabeleci como fundamental uma recepção não-

crítica, um clima de cooperação e de compreensão, cônscia das questões narcísicas atuantes sob 

efeito da perda dos ideais e ativação de desejos de morte, do fracasso das identificações 

poderosas, dos investimentos e desinvestimentos em jogo.  

Na consecução da pesquisa, houve fatores a serem contornados, tais como a obtenção do 

consentimento do(s) pai(s) abusador(es), o assentimento dos pacientes que sempre temem a não-

confidencialidade, o temor à estigmatização e às conseqüências negativas das intervenções, tais 

como punição condenatória, degredo dos pais e institucionalização deles próprios.  

Ressalto que o Projeto de Pesquisa foi devidamente encaminhado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da PUC-SP, em conformidade com a Resolução n. 196/96, tendo sido aprovado após 
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averiguação de atendimento aos princípios éticos, principalmente no tocante à autonomia e 

beneficência dos indivíduos-alvo da pesquisa e à proteção quanto ao anonimato dos envolvidos.  

Uma certa dificuldade perseguiu-me, confesso, ao divulgar certas situações 

constrangedoras experimentadas na dinâmica das famílias e dos atendimentos, até mesmo pela 

gravidade das situações que encontrei. Cuidei para que o sigilo fosse assegurado e para que 

alguns casos para os quais não obtivemos a autorização, fossem excluídos deste relatório, 

embora conviessem à discussão que eu vinha empreendendo. Freud expressou suas posições 

quanto ao sigilo médico, de um modo que muito me auxiliou no tocante a esee aspecto: 

“Na minha opinião, o médico assume deveres não só em relação ao paciente individual mas 
também em relação à ciência; e seus deveres para com a ciência significam, em última análise, nada mais 
que seus deveres para com os inúmeros outros pacientes que sofrem ou sofrerão do mesmo mal.” 95 

b) Outro fator que constatei, dizia respeito à complexização da rede de atendimento que é 

inter-institucional. As ações entre as diferentes instâncias e as definições das incumbências 

técnicas, não estão ainda devidamente articuladas e integradas, como seria desejável. Essas 

intervenções variadas nos distintos níveis da rede revelam consideráveis discrepâncias entre as 

ações da instituição judiciária, e as entidades formadoras e assistenciais. Sendo assim deparei-me 

por vezes, com determinações judiciais equivocadas com vistas a retardar ou antecipar o retorno 

da criança ao lar, sem prepará-la mínimamente para isso.  

Os pacientes e seus familiares são abordados numa multiplicidade de intervenções muitas 

vezes díspares, o que produz, além das dificuldades de comunicação inter-instâncias, uma 

repetição de relatos e interrogatórios acerca da vitimização. Tal perspectiva leva o paciente à 

desconfiança e exaustão, além de acarretar a manipulação dos dados. 

    c) No atendimento às vítimas, deparei-me com o quanto a vida familiar estava 

condicionada a instâncias de poder igualmente repressivos e opressivos, como setores escolares, 

ou religiosos, operando no controle das famílias. Freqüentemente os membros se encontravam 

enredados em mandatos proibitivos e tabus, que deveriam ser superados para que a família 

pudesse aderir ao tratamento. É o caso de adesões ao tratamento que estavam condicionadas à 

aprovação explícita do diretor da escola, do treinador da criança, do pastor, do bispo ou do 

reverendo paroquial. É fato também que muitos progenitores se pautam na relação doutrinária 

com os filhos, pelos ditames de uma seita ou igreja que protagoniza a violência, ao considerar 

que a conduta da criança ‘não é coisa de Deus’ e que portanto deve ser banida, excomungada e 

perseguida, especialmente no âmbito doméstico.  

                                                           
95 S. Freud (1905 [1901] ) “ Fragmento da Análise de um Caso de Histeria”. In: ESB Obras Completas de S. Freud. 
Vol. VII, p. 6. 
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CAPÍTULO VI 

 

A JORNADA PSICANALÍTICA  COM CRIANÇAS VITIMIZADAS E SEUS 

FAMILIARES 

 
                             “...poderíamos dizer que a psicanálise é uma extensa, muito extensa, coleta de histórias.” 

                                                                                                                                               D. Winnicott (1961) 

 

 

As Consultas Terapêuticas, as Análises Segundo a Demanda e os Estudos de Caso, 

constituirão meu principal objeto de estudo, e discussão neste capítulo. Winnicott  advogou, 

desde o princípio, a eficácia e profundidade desta metodologia, especialmente em circunstâncias 

de grave perturbação psiquiátrica. Pela via das consultas realizadas por este analista, até mesmo 

pacientes de índole psicótica, conseguiram ser ajudados, sobretudo com o apoio  e cuidados 

fornecidos pela família, fundamentais no que se refere à recuperação dos traumas. Faz sentido 

pensar tal prática, na qual o aspecto primordial da terapia venha a ser empreendido no ambiente 

doméstico, pois, a noção de trauma para Winnicott, está articulada a uma falha relativa à 

desadaptação e à não-sustentação ambientais, portanto à família cabe o papel principal na 

retomada do desenvolvimento do filho.  

A prática das consultas terapêuticas, intensamente utilizada por Winnicott, na maturidade 

dos anos 60, levou-o a contraindicá-las em circunstâncias nas quais a criança se encontrasse 

mergulhada em uma situação familiar ou social anormais, e a  minimizar o alcance terapêutico 

destas, caso o fator da doença se encontrasse no ambiente e não na criança. Penso ser muitas 

vezes difícil precisar se os agentes desagregadores se limitam  à criança ou à família, tal a trama 

identificatória e o comprometimento que se instalam em ambos os pólos do conflito. 96 Para ele, 

dever-se-ia supor um ambiente previsível mediano, para que algum benefício viesse a ser 

alcançado pela criança e seus pais. Winnicott contava com um ambiente doméstico favorável 

para que a criança, em pleno direito de expressar sua doença, obtivesse os cuidados necessários e 

abandonasse a esfera de reação ao trauma, abrindo mão das organizações defensivas, e  

colocando as vivências impeditivas sob a ingerência do ego, ao invés de submergir a elas.97 

                                                           
96 Ler “O Conceito de Trauma em Relação ao Desenvolvimento do Indivíduo dentro da Família” (1965). In: 
Explorações.., op. cit. 
97 Tanto a metodologia das Consultas Terapêuticas, quanto das  Análises por Demanda , pressupõem um bom 
ambiente suportivo que promova a retomada do processo maturacional estancado. O caso da menina Piggle é 
exemplar em termos de como os pais facilitadores, contam com o holding propiciado pelo analista. Eles foram 
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Contrariando esta recomendação, almejei ousadamente utilizá-la em circunstâncias 

familiares adversas, inspirada na propositura renovadora que o pensamento de Winnicott incita. 

Por certo ele não estava só, quando engrossou a fileira de analistas que não esmoreceram nem se 

acomodaram, prosseguindo na direção dos impasses colocados pela clínica. Apesar de estar 

pesquisando intrusões traumáticas promovidas numa relação familiar violenta, considerei que o 

contexto terapêutico fornecido nas consultas, associado a uma rede de intervenções institucionais 

protetivas, que incluíssem o atendimento familiar e a busca de um membro suportivo não-

abusivo, poderia capacitar a criança a continuar se beneficiando das mudanças promovidas a 

partir dos atendimentos.  

Os atendimentos incluídos nesta proposta visavam constituir um acontecimento 

transformador que faria parte de uma extensa trama assistencial. Após um longo percurso 

institucional, adotei a perspectiva de enquadres analíticos diferenciados e alargados, nos quais o 

analista trabalhava, em operação conjunta com os profissionais de referência do caso. Contudo 

ele se encarregava do cuidado ambiental, modulando as condições para que a criança afetada 

recuperasse os processos obstruídos. Na instituição em que atuei, havia uma diversidade de 

modalidades terapêuticas grupais, as quais pude combinar com os atendimentos terapêuticos em 

algumas circunstâncias. Essas modalidades eram voltadas para pais, crianças e adolescentes, 

abrangendo áreas da Pedagogia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Terapia Familiar, Visitas 

Domiciliares Terapêuticas, além do ambulatório de Psicologia. Trata- se de intervenções que se 

realizam, tanto em suas especificidades, quanto na conjunção de áreas distintas. Ao reconhecer a 

importância da abordagem interdisciplinar na contenção da situação conflitiva, eu pensava ainda 

com Winnicott (1971), que situou a consulta “numa vasta área de trabalho social”.  
O atendimento pressupôs em alguns casos, sessões conjuntas entre pais, filhos e irmãos, 

visando otimizar os aspectos vivenciais favorecedores da relação. No caso de impedimento e 

inalcance do progenitor violento, busquei contatos com os parentes de perfil protetivo no meio 

circundante, predispostos ao apoio e monitoramento da criança. É mister encontrar pessoas do 

convívio da criança com disponibilidade para serem encontrados e usados98, ainda que esses 

objetos-continentes estejam no ambiente extra-lar.  

Utilizando o Placement como vértice norteador, vivenciei algumas situações com 

pacientes que, mesmo na ausência absoluta de membros familiares suportivos, se sentiram 

beneficiados com a inserção de famílias substitutivas no circuito de recuperação e atendimento 

                                                                                                                                                                                           
usados pela criança como objetos engajados, que assumiram responsabilidade total pela retomada do processo de 
amadurecimento da filha.    
98  Adiante, discorro sobre a noção de uso do objeto. No momento há que se ressaltar o fator criativo que a 
experiência de uso comporta. 
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das vítimas. Acompanhei o processo de capacitação dessas famílias, especialmente no que 

referiu aos padrões saudáveis de convivência com a família biológica originária. Fez-se 

necessário buscar o consentimento sereno dos progenitores para tal iniciativa, afastando o risco 

de competições, das temíveis ameaças de roubo e de abandono, da atuação das fantasias de 

adoção, compreensivelmente ativadas, nesta perspectiva de trabalho.  A inclusão desse ‘entorno’ 

da família de perfil abusivo, possibilitou a reorganização externa e também propiciou a 

integração do si-mesmo da criança, abrindo caminho para a reconstrução do seu potencial para 

criar, viver e sonhar, condições que germinaram a partir do cuidado ambiental suportivo e 

empático. 

Empreendo aqui uma discussão que julgo relevante quanto à participação dos pais e 

familiares disponíveis. Eles comparecem às consultas não como meros fornecedores de 

impressões e informes. O atendimento familiar se constitui num disparador dos recursos 

saudáveis do ambiente, que se aproxima o mais possível, em termos qualitativos, do que seria 

um lar bom comum. Refiro-me ao que seria um ambiente adaptado e propício para lidar com a 

criança doente em condições de recuperação.  

Winnicott mantinha, para com os familiares, uma relação de consideração e de inclusão 

necessárias no circuito da cura, capacitando os pais disponíveis a cuidarem eles mesmos do filho 

adoecido emocionalmente: 

“A família realiza a cura de uma criança como esta no curso de semanas e meses subseqüentes, 
embora sem a consulta terapêutica não fossem capazes de fazê-lo, pois do contrário, ainda que 

disponíveis, seriam de pouca utilidade.” 99  

Trabalhei intensamente esta perspectiva da família como co-partícipe do processo de 

retomada do desenvolvimento,  com a equipe, comprometendo os pais no processo, buscando 

mobilizar as partes saudáveis nos seus investimentos junto aos filhos. A adesão às intervenções 

terapêuticas era um fator que tinha grande efeito na recuperação da criança, que, ao receber o 

cuidado ansiado, o reconhecia em júbilo. Isso nos demonstrou o pequenino Olavo, que foi 

encaminhado ao serviço, pois em seus poucos meses de vida conhecia mais os ambulatórios e 

hospitais do que a alegria proporcionada por um bom passeio de colo, em uma praça ensolarada. 

Internado repetidas vezes, em circunstâncias nas quais apresentava ferimentos, graves lesões e 

queimaduras, de origem inexplicada.100 Os pais viviam enodados em permanente 

                                                           
99  (grifo meu) D. Winnicott, Consultas Terapêuticas... op. cit., p. 206. 
100 Este atendimento necessitou de estreita articulação com os técnicos peritos da Vara da Infância e da Juventude de 
S. J. Campos e foi acompanhado por mim como supervisora e atendido pela psicóloga Camila Vieira, integrante do 
Programa de Atendimento a Crianças, Jovens e Familiares Vítimas de Violência Doméstica que desenvolvi no 
Programa Aquarela. 
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desentendimentos e versões contraditórias sobre os acometimentos que envolviam o bebê.  O 

menino que era filho único de pais jovens, diferenciados econômica e socialmente em relação à 

média das famílias inscritas, teve de ser afastado do convívio parental, conforme decisão 

judicial, após graves ocorrências que apontavam para a vitimização. Os atendimentos com a 

criança foram iniciados, incluindo-se os avós maternos e paternos. Chamou-nos a atenção que a 

primeira ele palavra que o bebê proferiu diante da analista, e que passou a repetir sorrindo, foi o 

significativo ‘acabou’. De fato, a partir da devida providência de socorrê-lo, embora um tanto 

tardio pois ele apresentava seqüelas neurológicas, atraso na marcha e na linguagem, encerrava-se 

o seu martírio. Ele, até então, seguia como objeto narcísico de cuidadores que o objetificavam, 

transformando-o em alvo de disputas, descuidos e desproteção; era receptáculo das mais 

desastrosas manipulações parentais.  

A palavra do bebê apontava que se findara a saga de maus-tratos, dando-se início a uma 

longa e complexa jornada que incluía os familiares cuidadores substitutos, os próprios pais 

biológicos e ele próprio. 

A intervenção judicial trazia um limite e uma ordenação na orgia e falta de alteridade que 

reinava na relação pais/filho. A criança passaria a ser acompanhada pelos pais somente por meio 

de fitas gravadas, interdição que forçou os pais  na direção dos lutos e pesares pelos danos 

causados; experimentaram saudades, insegurança, arrependimentos, embora fosse muito difícil 

para eles se colocarem no lugar do filho. O que denomino orgia das relações nas famílias 

violentas refere-se ao padrão que constatei de indiscriminação de lugares dos membros da 

família, ao borramento da situação de triangulação, à impossibilidade de vivenciar lutos, 

renúncias, e de colocar-se no lugar do outro. O pai de Olavo atacava o lugar materno, inclusive 

impedindo o aleitamento natural e impondo ao bebê, precocemente, a alimentação artificial que 

ele próprio podia preparar. A mãe colocava-se como filha adoecida pela maternidade, 

extremamente frágil, doentia e regredida narcisicamente. Ela reinvindicava ser cuidada, 

encontrando-se impossibilitada de devoção e  de empatia com o primitivo do filho. Os 

progenitores despreparados para a função, tomados por aspectos pré-edipianos, competiam 

ferrenhamente como irmãos rivais pela posse do bebê. Entretanto nas consultas eles se 

solidarizavam, aliavam-se ocultando os motivos das graves lesões constatadas na criança. O 

primitivismo da condição era tal, que encontrávamos uma resposta em bloco da família, como se 

fosse um fenômeno mono-psíquico, sustentando o silêncio. Observei também a  vigência de um 

pacto familiar de recusa da diferença e da verdade.  

Os pais ambivalentes e imaturos, transgrediam e ocultavam-se dos familiares temendo 

castigo, como se houvessem cometido uma travessura com o “bebê-brinquedo” que tinham em 
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mãos. A criança, vivida como objeto-estranho, restava órfã e dilacerada pelo não-

reconhecimento de sua condição humana.  

O trabalho com os pais e também com os avós, tornados responsáveis pela criança, 

permitiu que todos, com muitas dificuldades, percebessem  a violência e a paixão, como 

fomentadoras da trama relacional. Foi possível  iniciar uma separação, que, inclusive, ocorreu 

com a vinda em separado dos progenitores e também dos avós, para elucidar os 

encobertamentos, as alianças, as dissimulações, os ataques e as fugas. O caminho de 

desvelamento da violência destes foi tortuoso, com manifestações de suspeitas, acusações 

disseminadas, tentativas de aliciamento à analista. Muitas sessões consistiam em episódios 

torturantes de apelos narcísicos e manobras de sedução e ataque, antes voltados ao bebê em sua 

corporeidade e espaços internos. Os sobressaltos, ameaças, raivas e inseguranças passaram a ser 

vivenciados agudamente pela equipe, especialmente pela analista. Os pais foram trabalhados 

intensivamente para que as visitas monitoradas viessem a ser autorizadas posteriormente. Era 

necessário restaurar o vínculo pais-filho, com base em esquemas de proteção. 

Apesar dos poucos recursos verbais, o essencial é que a própria criança pudesse enunciar 

o que foi a privação para ela, e quais eram as suas necessidades, para livrar-se das defesas 

impeditivas. A  história de Olavo foi sendo aos poucos suscitada de um modo diferente, e cada 

um dos envolvidos pôde encontrar uma outra forma de responder àquela história familiar penosa.  

A manutenção dos benefícios advindos dos encontros terapêuticos será proporcional à 

saúde do ambiente no sentido de não (re)produzir outras invasões. Figuras parentais sensitivas 

podem fazer um bom trabalho de holding, colocando em jogo instrumentos favorecedores  da 

retomada do processo maturacional. 

Faz-se necessário pensar a noção de cura subjacente a esta metodologia. Entendo que ela 

está condensada na seguinte consideração de Winnicott: “É possível curarmos nosso paciente e não 
sabermos nada a respeito daquilo que o faz continuar vivendo.” 101 Ele nos levou a refletir sobre os 

alicerces de nossa plena existência, pois, caso contrário, estaremos curando sintomas e não as 

pessoas, cuja ilusão, criatividade e esperança faltantes não as capacita ao viver legítimo.  

À questão do que se cura no âmbito desses atendimentos terapêuticas, eu responderia que 

curar corresponde a cuidar. Eu considerei a princípio que, embora uma reestruturação plena da 

personalidade pudesse não vir a ser alcançada na brevidade dos atendimentos, esses 

procedimentos teriam um poder resolutivo no sentido da identificação dos focos traumáticos, 

amenizando-os ou mesmo dissolvendo-os.  

                                                           
101  Winnicott (1967b) “ A localização da experiência cultural”,  in O brincar e a Realidade. Trad. J. Otávio Aguiar 
Abreu e Vanede Nobre. Rio de Janeiro, Imago, 1975, p. 139. 
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O uso da potencialidade da situação analítica, com a ampliação de inovações clínicas, foi 

exemplarmente praticado por M. Khan, que trabalhou com essa perspectiva de cuidado 

terapêutico e incitou os analistas a inovarem, afastando as ressalvas de pouca eficácia e 

superficialidade, que poderiam pairar sobre a modalidade de trabalho focada no atendimento de 

pacientes em regressão. 

 “Ouvir com os olhos”, como ele propôs, é um trabalho diferente, árduo, e coloca outra ordem de 
problemas ao analista, mas não menos importantes. 102 

O que fazemos, conforme Winnicott descreveu no artigo A cura (1970), não consiste em 

aplicar um tratamento, mas em facilitar o crescimento. O que se coloca em causa, é a 

possibilidade dos pacientes  de  alcançarem instrumentos que lhes assegurem a plena posse de si 

mesmos e, na inteireza dos seus recursos psíquicos, viverem a perspectiva vivencial que inclui o 

embate em termos de conflitos internos e externos manejáveis por uma organização central. O 

autor reconheceu ainda que, quando o caso é extremamente complexo, as entrevistas podem ser 

duplicadas ou prolongadas por meses ou até mesmo por anos. 103 

A apresentação das consultas clínicas empreendidas por este analista não se refere a uma 

descrição de casos curados em termos da sintomatologia e da queixa inicial, sendo possível 

ocorrer um resultado nulo ou mesmo adverso, conforme o analista se mostre inábil para a 

instalação das condições propícias à regressão terapêutica, o que não é infreqüente. O insucesso, 

em alguns casos, não abalou o espírito de pesquisa em Winnicott, de cuja pujança ele dá 

testemunho:  “Não desanimo pelo fato de existir um vasto número de casos anti-sociais muito sérios para 
os quais não posso esperar modificações pelo modo que descrevo nesta série.” 104 

  Considerei, dentre os atendimentos realizados na instituição, o trabalho com Adailton, 

Ricardo e Baltazar, descritos no seguimento deste capítulo, os maiores desafios em termos das 

chances de recuperação, devido às circunstâncias crônicas de abandono familiar, de imersão no 

tráfico de drogas e ganhos secundários com a prática de furtos. Eu tinha em vista o objetivo de 

que eles se tornassem casos menos graves, capacitando-os a utilizarem favoravelmente o 

ambiente adaptativo que eu e a equipe envolvida disponibilizávamos para eles.  

O método de trabalho winnicottiano contempla uma preocupação com o fornecimento das 

condições necessárias para o desbloqueio almejado desde os primeiros encontros:  

                                                           
102  M.  Khan,  “Ouvir com os olhos: notas clínicas sobre o corpo como sujeito e objeto”, in Psicanálise: Teoria ... 
op. cit. 
103 No caso Cecil, descrito no livro das consultas, este analista atendeu o menino longitudinalmente: as consultas 
realizadas datam de quando a criança tinha vinte e um meses, aos dois anos e meio, aos oito anos quando começou a 
furtar, e quinze anos depois.  
104 D. Winnicott, Consultas Terapêuticas... op. cit., p. 228. 
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“Minha prática com crianças me fez descobrir que a primeira entrevista merece um lugar todo 
especial. Pouco a pouco fui desenvolvendo uma técnica que visava a explorar integralmente o material 
surgido na primeira entrevista.” 105    

Convicto do enorme potencial do encontro, mesmo entre pacientes com considerável grau 

de perturbação mental, o analista da transicionalidade reiterou ser possível alcançar uma total 

dissolução das dificuldades da criança logo na primeira consulta, à medida que a esperança vital 

viesse a ser recuperada.  

De fato, no atendimento das crianças vitimizadas encontrei crianças refratárias, em estado 

de confiança destroçada, pelas quais necessitávamos fazer todo o possível logo na primeira 

consulta, guiados por um refinado diagnóstico que houvéssemos empreendido, ponto de partida 

para a transformação. Trabalhei com a equipe ressuscitando áreas da esperança e da crença em 

uma nova oportunidade, veio psíquico que reanimado, poderia fazer despontar o anseio por 

novos encontros, independentemente de se pretender um tratamento mais duradouro.  

 

INTERVENÇÕES CLÍNICO-INSTITUCIONAIS REALIZADAS NO PROGRAMA 

AQUARELA:  
  

Apresentarei na seqüência deste trabalho, um condensado dos atendimentos realizados 

por mim e pelas supervisionandas que participaram do projeto, no período de 2003 a 2006.106 

Consistem em relatos integrais das consultas realizadas, ou em descrições resumidas de uma 

seqüência de atendimentos, recorte que empreendi a partir de um conjunto de material clínico de 

grande volume e complexidade. Fazem parte deste relatório os casos, cuja prevalência de 

vitimização tenha sido a física, ainda que em algumas situações apareça mesclada a outras 

modalidades de violência doméstica. 

                                                           
105  Winnicott (1968c) “O Jogo do Rabisco (Squiggle Game).” In: Explorações... op.cit., p. 230. O autor desenvolveu sua 
argumentação distinguindo a psicanálise da prática das consultas: definiu-as como uma entrevista diagnóstica na qual 
acontece o ‘teste de terapia’. Este diz respeito ao período de hesitação que a criança deflagra, como um modo de usar a 
situação da consulta, necessitando-se verificar a confiabilidade do setting. O analista conhece a criança durante as 
entrevistas, formula suas hipóteses, mas também é submetido à  investigação, principalmente à medida que a criança 
precisa conferir qual o grau de regressão que poderá ser experimentado, acerca do quão fundo poderá ir na sua 
comunicação e busca dos aspectos perdidos. Desse modo ele procurou afastar-se também da perspectiva de as consultas se 
constituírem num mero instrumento de diagnóstico e investigação da personalidade, o que limitaria a aposta no alcance 
dessa modalidade de intervenção.  
106 Conforme descrevi anteriormente, a demanda de pacientes no serviço de psicologia na entidade, exigiu uma 
expansão no quadro de psicoterapeutas disponíveis, portanto no desenvolvimento da pesquisa, contei com a valiosa 
colaboração voluntária de Alessandra Bussi, Aline Aoki, Camila Vieira, Talitha Marques e Maria Manuela Montesi. 
Acompanhei de modo próximo todos os atendimentos realizados por essas profissionais, desde a seleção e 
encaminhamento dos pacientes, às supervisões, participando paralelamente dos atendimentos dos familiares dos 
pacientes, quando as consultas não eram por mim empreendidas. Agradeço a elas a permissão para inclusão nesta 
pesquisa, de parte do material produzido nas consultas por elas realizadas, aspecto que estará devidamente 
assinalado na apresentação dos atendimentos.  
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Doravante, este capítulo será subdividido em tópicos, e os relatos clínicos neles incluídos 

estarão numerados de acordo com a seguinte ordem: 

1. Consultas Terapêuticas 

2.  Estudos de Caso 

3. Análise Segundo a Demanda 

 

1. As Consultas Terapêuticas: prenúncio ou chegada? 

 

A articulação das ações terapêuticas e assistenciais, no contexto de crianças e jovens 

vitimizados, pode propiciar o desbloqueio das defesas patológicas no nível mais imediato e, 

desse modo, liberar o pedido de ajuda para um acompanhamento psicoterápico mais prolongado, 

se for o caso. Na esclarecedora Introdução que realizou em seu livro sobre as Consultas 

Terapêuticas, Winnicott apontou que tal modalidade de trabalho, pode vir a se constituir num 

prelúdio para uma abordagem mais demorada e intensiva, implementada posteriormente:  

“[...] pode facilmente acontecer que uma criança esteja preparada para isso somente após 
experimentar o entendimento concernente a essa espécie de entrevista. [...] o efeito terá sido o de haver 
dado à criança alguma esperança de ser compreendida e talvez até mesmo de ser ajudada.” 107  

Nesta pesquisa, as consultas terapêuticas configuraram-se como um modo de  

acompanhamento dos pacientes, até onde pudessem ir, assim como um intróito para fazer surgir 

uma centelha da demanda pela terapia regular posterior, em alguns casos nos quais a 

invulnerabilidade defensiva foi rompida.  

As consultas congregaram uma face diagnóstica, com sondagem das áreas da 

personalidade mais afetadas, mas constituíram fundamentalmente uma oportunidade terapêutica  

de transformação da relação com a realidade, e ainda, de rearticulação na maneira pessoal de 

estar no mundo.  

Considerei que o trabalho analítico não ocorreria nos moldes da instalação e interpretação 

da neurose de transferência, mas  em termos de momentos transferenciais pontuais e abreviados, 

quando são acionadas as questões decorrentes das vivências traumáticase incorporadas de modo 

restaurado. Os pacientes severamente decepcionados em termos da confiabilidade, e que por este 

motivo se constituíram em torno de uma falsa e rígida organização, com falhas em seus 

narcisismos tornados grandiosos ou deficitários, não costumam alcançar a essência de sua 

doença mental em termos da interpretação de suas fantasias inconscientes e da repetição dos 

protótipos infantis recalcados.  
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Conhecer o dispositivo terapêutico das consultas é exigência fundamental para aqueles 

que se interessam pelo pensamento de Winnicott, como recomenda Lins (1998), autora com 

extensa familiaridade com essa prática. Ela reflete ser “[...]nas consultas, que a peculiaridade da 
clínica winnicottiana se apresenta com toda evidência.”108 

É fato que a clínica das consultas terapêuticas de Winnicott está  remetida aos pilares de 

sua obra,. Suas mais estimulantes investigações clínicas referem-se nos processos de constituição 

do self, campo por excelência a partir do qual ele construiu sua teoria e clínica. Lins (1998), 

ressaltou os aspectos da flexibilidade do setting e de fatores tais como reciprocidade, intimidade, 

espontaneidade e surpresa, alicerçando os encontros.   

   Tendo como base essas considerações, as consultas que descreverei a seguir, 

empreendidas com os pacientes atendidos na instituição, constituíram-se de modo que as 

considero absolutamente singulares e irrepetíveis. Antes dos relatos dos casos, introduzirei 

alguns aspectos teóricos que elegi como os mais importantes para o desenvolvimento de minha 

argumentação, acerca dessa clínica psicanalítica ampliada: 

 

1.1.  A técnica e a interpretação no espaço potencial dos atendimentos 

 

Winnicott (1960b) estabeleceu diferença em termos do processo analítico, desde que o 

analista considerasse a realidade da dependência e suas implicações na transferência, visto que o 

trabalho não se baseia primordialmente na interpretação do inconsciente. O idealizador desta 

técnica descartou que os profissionais de perfil terapêutico mais afoito, ''ávidos por saltar sobre o 
material com interpretações”109, fossem os mais indicados para realizar essa modalidade de 

trabalho. Winnicott criticou o ímpeto interpretativo, verificado notoriamente entre os analistas 

kleinianos, à época em que produziu, e projetou um novo estatuto metapsicológico para a 

interpretação, a regra fundamental da abstinência e da associação livre.110 Assim sendo, ele 

valorizou a atitude de espera do analista, a evitação do tudo saber à priori, pois que tal 

sofreguidão interpretativa, aprisiona e obscurece o que se busca encontrar e desvelar. É 

                                                                                                                                                                                           
107(grifo meu) D. Winnicott (1971) “Introdução”. In: Consultas Terapêuticas... op.cit., p. 13.   
108  I. Lins,  “O jogo como interpretação”. In: D. W. Winnicott Experiência Clínica... op. cit., p. 53. 
109  D. Winnicott (1968c) “O jogo do Rabisco (Squiggle Game)” In: Explorações... op.cit, p. 231. 
110  Por ocasião da realização do Mestrado, tive interesse em proceder a um estudo histórico sobre as relações entre 
os analistas do Middle Group, do qual Winnicott foi um ardoroso componente, e os agrupamentos em vigor, à época 
da consolidação das escolas em psicanálise. Constatei que o embate mais vigoroso ocorreuentre a novidade trazida 
por este grupo e as conceptualizações kleinianas.  As questões relativas à concepção sobre a transferência, assim 
como à freqüência e manejo interpretativos foram alvo de contendas entre esses pensadores, com amplas 
conseqüências para a ciência psicanalítica.  Esta pesquisa resultou na dissertação que intitulei  A história da 
Psicanálise na Inglaterra e a constituição do Middle Group: retraçando percursos de um pensamento.(PUC-SP, 
2001, trabalho não-publicado). 
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primordial uma abertura ao inesperado, sermos nada invasivos, para não trairmos a pessoa que 

ali está, acaso adotemos uma abordagem que a desconsidere em sua singularidade e a 

objetifique.  

Não nos esqueçamos que, desde o alvorecer da psicanálise, Freud ensinou-nos a recuar e 

a esperar pela emergência do sentido. Ele recomendou o respeito pela “zona de sombras” ao 

analisar sonhos, e considerou que há aspectos de nossa constituição subjetiva que são 

apreensíveis apenas em referência à mitologia, ou à poesia, diria Winnicott, que se devotou às 

áreas ‘nebulosas’ da ciência ainda pouco exploradas. E foi o poeta quem, a meu ver, melhor 

afirmou esta condição do impalpável e indizível:  

“As coisas estão longe de ser todas tão tangíveis e dizíveis quanto se nos pretenderia fazer crer; 
a maior parte dos acontecimentos é inexprimível e ocorre num espaço em que nenhuma palavra pisou.”111 

Entendo que a tangência da psicanálise à literatura, às artes, desenhava uma abertura para 

as posteriores pesquisas que viriam a colocar em questão inclusive os limites e a eficácia da 

técnica clássica, largamente exercida desde que fora inaugurado o campo psicanalítico e sua 

prática.   

Na contemporaneidade da clínica analítica, afirmamos que, há que se manter a delicadeza 

necessária na abordagem interpretativa do conflitivo, notoriamente no tocante às dificuldades de 

que padecem os pacientes visados nesta pesquisa. Concebo que as consultas terapêuticas podem 

se constituir no instrumento que contempla essa perspectiva de prudência, acercamento e 

presença não-invasiva. Desse modo, busquei não explorar em demasia o simbolismo dos 

desenhos com interpretações que poderiam ter um efeito obstrutor das possibilidades de o 

paciente alcançar uma experiência sobre si mesmo.  

Winnicott explicitou sua compreensão sobre a interpretação, na clínica das consultas:  

“A interpretação é mínima. A interpretação não é, em si mesma, terapêutica, mas facilita aquilo 
que é terapêutico, isto é, o retorno à memória da criança de experiências assustadoras. Com o suporte do 
ego fornecido pelo terapeuta, a criança se torna capaz, pela primeira vez, de assimilar essas experiências-
chave na personalidade global.” 112 

 Penso que ele  se referiu aqui,  à interpretação utilizada exclusivamente em sua função de 

deciframento, com vistas ao desvelamento do inconsciente e à outorgação de sentidos, que pode 

gerar retraimento, se soar como crítica, incompreensão e exigência injustificadas. Em 

circunstâncias de regressão à dependência, as interpretações convertem-se em mais um aspecto 

                                                           
111 Rainer Maria Rilke, Cartas a um jovem poeta. Rio de Janeiro, Globo, 2001, p. 25.   
 
112 Winnicott (1971) “Introdução.” Consultas Terapêuticas... op. cit., p. 226. 
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do manejo clínico e não o primordial. Balint (1968) salientou, argutamente, que as 

interpretações, embora veiculem conteúdo correto, podem soar tão sem vida que operam no 

vazio, anuladas em seu efeito terapêutico.113  

A abordagem interpretativa que convém é aquela formulada no espaço transicional, numa 

atividade exercida mutuamente, caso contrário terá efeitos de submeter o paciente à compreensão 

do analista, soando como interferência indesejada. A identificação do analista com seu paciente 

lhe permitirá apresentar as verbalizações como não-fechadas ou conclusivas. As interpretações 

serão enunciadas como rabiscos sugestivos e estimulantes, caminhos em aberto, em cujos traços 

o paciente encontra elementos para reunir pedaços de sua história, desenvolvendo algo de seu 

nesse cuidado integrativo.  

Penso também que o fundamental, no uso da interpretação que a clínica em Winnicott 

pressupõe, e de que muito me valho na tessitura deste trabalho com crianças vitimizadas, é o 

reconhecimento da perturbação ambiental no apoio ao ego. Sabemos que o crescimento e a 

expansão da vida de fantasia podem trazer riscos à expansão do self, porém o efeito mobilizador 

de ansiedades pode ser enormemente sobrepujado por falhas externas que invadem e 

comprometem as relações intrapsíquicas. O analista, ao reconhecer a responsabilidade dos 

fatores externos e reais, auxilia o paciente a modular as ansiedades e a colocar as falhas 

integradas ao curso da vida, tornando a pessoa menos comprometida.  

Na clínica das consultas terapêuticas, o eixo condutor seria o de intervenções 

liberalizantes e viabilizadoras da retomada do processo maturacional, capazes de 

dissolver/descongelar a rígida organização defensiva que se estabeleceu em pacientes 

politraumatizados. Trata-se mais de um desenredar por meio de intervenções inventivas, que 

permitam desbloqueios possíveis na vivência do self em contínuo advir. Nessa empreitada 

terapêutica, a dimensão experiencial/sensorial do encontro, a ocorrência de acontecimentos 

genuínos, e a emergência inédita de sentidos, são mais significativas do que o nível 

representacional dos acontecimentos.  Nesse dispositivo analítico, no qual eu visava mais à 

instauração do que à tradução de sentidos, tive que repensar as questões da transferência, do 

enquadre e seu manejo, e da interpretação. 

 

 

 

 

                                                           
113 Michael Balint (1968) “O analista não-intrusivo.” In: Kohon G. (org). A Escola Britânica de Psicanálise: The 
Middle Group  - a tradição independente. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. 
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1.2. O método das consultas coloca questões às análises comuns, e exigências quanto 

à formação do analista 

 

Esboçarei algumas considerações quanto ao preparo do analista para a realização a 

contento das consultas terapêuticas. O idealizador do método acentuou, de um modo com o qual 

concordo, que uma formação do analista, em termos do preparo para empreender análises mais 

extensas, é primordial para essa atuação. Penso também, inversamente, que o analista ao 

habilitar-se a trabalhar na modalidade das consultas terapêuticas, extrai importantes subsídios 

para conduzir análises comuns mais longas, capacitando-se por exemplo, a eleger os ‘momentos-

chave’ do processo analítico, e afia-se a trabalhar em circunstâncias de regressão à dependência.   

Winnicott forneceu algumas indicações importantes aos principiantes nessa prática. 

Segundo ele, o melhor método para aprender a trabalhar pela via das consultas, seria o estudante 

tentar por si mesmo, praticando com crianças, recurso preferível até mesmo à leitura de sua obra. 

Todavia, se é no próprio fazer clínico que nos capacitamos para esse empreendimento, não há 

como dispensar o estudo referido em sua obra. O leitor atento logo fica impactado pela 

disponibilidade requerida ao analista, no que tange a estabelecer e captar níveis profundos de 

interação com os aspectos dissociados do paciente. O sucesso nessa tarefa nos leva sobremaneira 

à constatação do feeling clínico desse analista. Todavia, não devemos ficar nesse plano de 

consideração, conforme analisou M. Khan (1971b), ao ressaltar que Winnicott não obteve o que 

descreveu, relativamente despojado de uma teoria laboriosa e sistemática. Essa clínica não é 

efeito de algum poder etéreo, intuitivo e indescritível, ao contrário,  a análise rigorosa  das 

descrições clínicas revela-nos um complexo background teórico, no qual ela repousa. Não é 

demais repetir que é a teoria do desenvolvimento emocional primitivo e seu relacionamento com 

os fatores ambientais, que confere o adensamento e a sofisticação verificados nessa prática. 

Na condição de estreito divulgador do pensamento de Winnicott, Khan mostrou-se 

também um atento observador e aprendiz do estilo das consultas terapêuticas. Em diversas 

oportunidades ele discutiu sobre a indicação e conveniência da utilização desse método, em 

relação à psicanálise convencional. A escolha de uma ou outra modalidade terapêutica depende 

que se considerem as demandas,necessidades e motivações do paciente. Como analista alinhado 

ao Middle Group, foi um defensor da adequação dos procedimentos analíticos, tornando-os 

compatíveis com a realidade psíquica e social dos pacientes, tal como esta com a  qual me 

deparo na instituição pesquisada.114 Assim, ele prestou uma grande contribuição à reflexão dos 

                                                           
114 M. Khan, compartilhando as inquietações clínicas, quanto a teorizar uma clínica consagrada aos pacientes 
difíceis, cita Giovacchini (1972), para o qual “[...]todos esperaram ansiosamente o paciente analisável e é cada vez mais 
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analistas, que cada vez mais escassamente encontram os pacientes analisáveis pelo método 

convencional.  

M. Balint (1968) também expressou sua apreensão quanto às restrições que o emprego 

exclusivo da técnica clássica trazia, ao impor uma seleção aos pacientes considerados como 

inanalisáveis. E confessou que, sob a reconhecida influência de Ferenczi, buscou implementar 

experiências não-verbais no dispositivo analítico. Esses analistas inventivos não recusaram as 

tensões suscitadas pelos novos pressupostos frente ao vigente, no conjunto da teoria 

psicanalítica. A partir das suas investigações, que privilegiaram o papel constitutivo do ambiente 

em tempos primordiais, tornou-se necessário ampliar a espessura da experiência analítica, para 

abarcar os pacientes com graves distorções de identidade, obrigados a erigir defesas precoces e 

reativas.  

O espírito de arrojo científico e o empenho de que uma rigorosa adequação da psicanálise 

se efetivasse estão contidos exemplarmente, nesta declaração de Khan: 

 “Hoje em dia corremos o perigo de ficar tranqüilamente encasulados nas nossas teorias que 
fazem sentido, sem permitir que a experiência clínica as questione. A menos que essa estase seja 
rompida por um novo e vital questionamento que brote de nós mesmos, em termos da nossa experiência 
clínica, a psicanálise estará ameaçada de paralisia pelo seu próprio dogma. No meu entender, para sair 
desta paralisia, o caminho é testar e integrar as pesquisas sobre a relação mãe-bebê no nosso trabalho 
clínico diário.”115  

Desta afirmativa podemos depreender uma ética para uma prática clínica que toma em 

conta a paradigmática relação primária mãe-filho e  que se alicerça nos resultados das pesquisas 

sobre o holding, a apresentação de objetos e manejo. O analista necessita dispor a situação 

clínica, de maneira a ser a primeira pessoa na história  de vida do paciente a conferir-lhe um 

olhar singular, um lugar para ser um indivíduo. Ao lado dessas importantes funções ambientais, 

muitas vezes inéditas,  que têm a ver com devoção e preocupação irrevogáveis, a constituição do 

setting almeja que o analisando possa alcançar uma continuidade de si mesmo, encarnado em 

uma corporeidade que se refere a um tempo e espaço, e cuja tarefa de constituição do sentido de 

realidade (realização) tenha sido exitosa.  

O estudo da relação mãe-bebê não cessa em sua importância, mesmo quando nos 

referimos à criança crescida, porque as marcas primordiais das primeiras etapas serão 

perpetuadas e reatualizadas no ambiente familiar e no funcionamento psíquico. Penso que elas 

                                                                                                                                                                                           
difícil encontrar tal paciente.” Ler, a propósito, o texto “ Exorcismo dos fatores intrusivos alheios ao ego na situação e 
no processo analíticos.” (1972) In, Psicanálise: teoria, técnica e casos clínicos. Rio de Janeiro: Francisco Alves, p. 
339.   
115  M.  Khan,  op. cit., p. 354. 



 

 

102

serão recorrentemente rememoradas, não do ponto de vista cognitivo, mas vivencial. Com base 

nesta consideração, o setting fornecido na análise de determinados pacientes guarda forte 

semelhança com as técnicas básicas de maternagem dos tempos originários, em termos da 

disponibilidade quanto ao atendimento das necessidades reais. 

Khan distinguiu os casos dos pacientes que procuram tratamento psicanalítico na busca 

de auto-conhecimento e resolução de seus conflitos neuróticos daqueles mais comprometidos, 

que anseiam pelo cuidado psicoterápico, mas que sequer sabem que estão muito doentes. A 

inacessibilidade à doença subjacente e a aparente condição de normalidade, são asseguradas por 

esses estados rigidamente organizados, de forma que tudo, essencialmente, em suas vidas, se 

passa na fixidez e paralisia dos estados dissociados. É importante realçar que o analista 

fundamentalmente respeita o uso das defesas às quais o paciente tem direito. 

Realço o alerta que este autor fez aos analistas que não consideram este plano de 

necessidade dos pacientes, amplificando a confusão, a desilusão e o sofrimento dos pacientes que 

restam "[...] desnecessariamente um tanto perdidos nas complexidades de um tratamento 
verdadeiramente analítico."116  O processo analítico convencional pode tornar-se inoperante, ou 

assumir características traumáticas para os pacientes com graves falhas de constituição em sua 

configuração psíquica, caso o analista não saiba quem e o que está sendo protegido 

patologicamente 

O eixo no contexto das consultas terapêuticas, é bastante preciso. Cabe ao analista 

propiciar as condições de confiabilidade a fim de que o paciente venha a alcançar a disposição 

latente para regredir, fator que permitirá localizar e reparar as fendas, para que as experiências 

que restaram perdidas ou não-vividas percam sua condição de exiladas.  

 

 1.3. Trauma e Dissociação na concepção do setting das Consultas Terapêuticas 

 

Winnicott situou o fato traumático originário, não no âmbito do recalcado, soterrado no 

infantil esquecido, mas no que fica à margem da vida consciente, ao referir-se ao tratamento da 

tendência anti-social: 

 “É uma surpresa para os que trabalham nesse campo, verificar quão próximo da consciência o 
conflito pode estar nesse tipo particular de enfermidade.” 117  

                                                           
116 M. Khan (1971a) “ Ouvir com os olhos: notas clínicas sobre o corpo como sujeito e objeto.” In: op. cit. p. 287. 
117  D. Winnicott , “ Introdução: Parte três” (1971) Consultas Terapêuticas em Psiquiatria Infantil. Trad. Joseti M. 
X. Cunha. Rio de Janeiro, Imago, 1984,  p. 230. 
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Ao apontar a relativa acessibilidade à consciência de áreas traumatizadas, em patologias 

cuja regulação seria outra que não a do recalque, Winnicott o fez exatamente pela forma como 

supôs operar o processo defensivo. Ele compreendia não ser possível, ao analista, conceber, em 

uma personalidade gravemente cindida, com déficits de identidade e parcos recursos simbólicos, 

a vigência de um aparelho psíquico constituído, tal como encontramos nas neuroses. O próprio 

Freud, ao dissecar os mecanismos psíquicos dos fenômenos histéricos, referia-se, nas 

Comunicações Preliminares de Psicanálise, em 1893, a traumas fora da esfera do recalque.118 Os 

analistas que o seguiram tiveram dificuldades em expandir esse horizonte teórico clínico, e 

considerar que, muitas vezes, não houve oportunidade nem lugar, para a instauração do 

inconsciente recalcado e suas fabulosas produções, pois o que se encontra são as graves 

dissociações impeditivas. Pelas descontinuidades nas vivências narcísicas, o “eu” consente que 

vivências incongruentes coexistam em paralelo e sem se influenciarem, porque restam 

incomunicáveis. 

Winnicott (1965)119 diferiu também os mecanismos defensivos, que guardam relação com 

a dissociação: ele  reservou o termo cisão (splitting) para designar o funcionamento primitivo 

operante nas personalidades esquizofrênicas ou limítrofes, sujeitas a fragmentações e 

dilaceramentos de difícil reversão. As dissociações ao contrário, ocorrem em condições 

subjetivas melhor estruturadas, que avançaram um pouco mais no processo maturacional. 

Todavia, apesar de haver uma personalidade relativamente desenvolvida, no interior dela ocorre 

uma acentuada falta de comunicação do eu principal com diversas outras frações do self. Na não-

integração predominante nos estados calmos de amorfia haveria também uma dispersão, em 

circunstâncias não-patológicas. Contudo, se, ao partirmos dessa condição de pluralidade e 

desamarração rumo às experiências e ao acontecer essencial, ocorrerem graves falhas na 

integração, as dissociações patológicas em profundidades variáveis tomarão a cena psíquica. O 

resultado é que elas irão afetar a ‘área intelectual do funcionamento do ego’120. Da maneira como 

entendo, a atividade dissociativa, na forma de rígidas segregações, distorcerá o centro do 

processo operacional do eu, afetando suas funções de síntese e de consideração pela realidade.  

                                                           
118 Ele descreveu como o ego resta cancerizado pela instalação de uma lembrança patogênica que se infiltra em sua 
organização e dela não admite ser extirpado. Esta pode atuar como um corpo estranho e isolado na periferia do 
conjunto vivo, ou como um infiltrado que altera o grau de consciência desaparecendo desta, contudo busca articular-
se apesar das resistências inconscientes. Entendo que podemos pensar a descrição do primeiro processo como 
relativa às dissociações e à segunda como referente ao processo do recalcamento. Ler a propósito “Estudos Sobre a 
Histeria” (1893-1895), cap. IV “A Psicoterapia da Histeria.” In: Obras Completas S. Freud, op. cit., vol. II.     
119 D. Winnicott (1965c) “Dissociação revelada numa consulta terapêutica”, in Privação e Delinqüência. São Paulo: 
Martins Fontes Ltda., 1987. 
120 Op. cit., p. 263. 
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A repressão, por outro lado, refere-se ao afastamento da consciência de sentimentos e 

idéias extremamente dolorosos e conflitivos, dos quais se teme a emergência. Ocorre em 

indivíduos relativamente saudáveis e constrange a livre expressão dos instintos, que se dará 

disfarçadamente por meio dos sintomas neuróticos.121  

É necessário que refinemos, no campo conceitual psicanalítico,  o significado e o uso dos 

conceitos, para que não incorramos em imprecisões. Garimpando essas proposições 

metapsicológicas, Gurfinkel (2001) examinou o desenvolvimento e inserção desses conceitos de 

defesa nos referenciais de Freud e Winnicott. Ele apontou, do modo como compreendo e 

assimilo na clínica que, o recalcamento é uma operação defensiva comandada pelo eu, está no 

domínio do eu e restringe-se ao intra-psíquico, enquanto o mecanismo dissociativo se processa 

no eu, e o vitimiza, ocorre fundamentalmente, a partir da relação indivíduo-ambiente. 

 

1.4. A mutualidade na  transferência 

 

O essencial dos atendimentos articula se na intersubjetividade e na potencialidade da 

dupla.122 Ao delimitar-sua  atuação em termos da comunicação do trauma, como se faz no 

contexto das consultas, o analista trabalha dentro de um recorte, o que não significa uma 

simplificação no seu trabalho, obviamente. Em sessões de número reduzido, será necessário 

tangenciar os problemas fundamentais do paciente, sem apressá-lo, induzindo-o a abrir mão de 

suas defesas. O analista necessita identificar-se com seu paciente, sem indiscriminar-se a ponto 

de perder sua identidade pessoal e a atitude profissional. Para tanto, é fundamental o vínculo 

estabelecido ao longo dos encontros, tingido pela confiabilidade na pessoa do analista e na 

situação profissional propiciada. O desafio que se coloca é o de levar a criança vitimizada a 

acreditar na possibilidade de obter compreensão e auxílio quanto às suas dificuldades básicas. Da 

parte do analista, basta oferecer um setting profissional humano, permeado por características de 

espontaneidade, implicação e disposição para aprender com seu paciente. O analista surge na 

cena tal como ele é; ele se expõe necessariamente, pode admitir seus equívocos e insuficiências, 

responsabilizando-se por eles, para prosseguir ganhando a confiança do paciente. É desejável um 

intercâmbio maior entre paciente e analista, para que se alcance um tal grau de intimidade e de 

                                                           
121 D. Winnicott (1954-70) “Caos.” In: Natureza Humana. Rio de Janeiro: Imago, 1990, p. 159. 
122 No caso da paciente Hesta, atendida por Winnicott, este reconheceu a conjugação de esforços da dupla do 
seguinte modo: “[...]o trabalho que eu e a garota fizemos juntos nos conduziu à resolução da sintomatologia.” D. Winnicott 
(1971) “Introdução.” In: Consultas... op. cit., p. 188.  
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liberdade.123 Para tanto, o preceito de abstinência deve dar lugar ao de mutualidade, somente 

para recuperar uma das idéias caras a Ferenczi (1918), enquanto experimentador de arranjos 

técnicos ousados. Refiro-me neste aspecto à postura analítica de “sentir com” o paciente, 

acompanhá-lo até onde for possível.  

Se abordo neste tópico a questão da transferência, tenho em mente que  aspectos 

importantes da contratransferência estão em jogo, quando se torna desejável uma liberdade, uma 

mobilidade dos investimentos, um jorro imaginativo ao “deixar falar o seu próprio inconsciente”, e a 

mantenção de um auto-exame crítico.124    
Em minha experiência com as crianças vitimizadas, juntamente com outros terapeutas 

tivemos que estar atentos ainda, à sinalização dos pacientes quanto à distância que nos 

colocavam. Enfrentamos longos períodos de silêncio, de recusa a cooperar e de recuos, até que a 

questão dos abusos emergisse, em meio à considerável elevação da ansiedade. Nossa primazia 

nos encontros consistiu em modular a distância necessária à comunicação significativa, de 

maneira que o paciente não se mostrasse cerceado ou invadido com a nossa aproximação, ou se 

sentisse solitário e incompreendido por nos encontrarmos demasiadamente distantes.  

O analista não-intrusivo poupa o paciente das invasões obturantes e doutrinárias, e não 

age sob efeito da compulsão à cura. Ele tolera que a criança conduza o trabalho, o que permitirá 

que uma significativa área de tensão seja alcançada e influenciada, até que a angústia relativa ao 

trauma se dissipe.  
A revelação espontânea e lúdica  do analista, é condição essencial acionada na própria 

execução dos rabiscos que ele oferece à criança, dos traços mutuamente ofertados que transitam 

de um ao outro. O analista para influenciar a dinâmica psíquica de determinados pacientes, 

contribui com seus atributos intrínsecos tais como sua vitalidade, possibilidades inventivas, 

capacidade de rêverie, tornando-se evidente em suas habilidades, limites e grau de falibilidade. 

Ele se expõe necessariamente para alcançar as lembranças desafetivizadas, ou a esfera das 

emoções sem nome, para que a experiência e a palavra sejam possíveis. Dessa maneira os 

componentes da dupla são mutuamente conhecidos e metamorfoseados. O analista permite-se ser 

um objeto subjetivo criado pelo paciente, mas ao mesmo tempo sobrevive como um objeto 

externo.  

                                                           
123  Recomendo os estudos de Margaret I. Little, analista integrante do Middle Group, que com sua experiência com 
pacientes psicóticos, trouxe para o primeiro plano da psicanálise esta questão da ‘resposta total do analista’,  para 
capacitar o paciente a atingir e reparar as áreas traumatizadas. 
124 Sándor Ferenczi trabalhou as questões árduas sobre o lugar do analista e as exigências paradoxais colocadas a 
ele, desde Freud: se por um lado a liberdade é necessária para apreensão do objeto, por outro, o exame metódico é 
necessário para mapeamento do que se passa na sessão e orientação das palavras e ações do analista. Discussão 
empreendida em “ A técnica Psicanalítica”, in S. Ferenczi, Obras Completas, São Paulo, Martins Fontes, v. 4.   
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Temos aqui tão somente a concepção de um analista necessariamente poroso, vulnerável, 

para auxiliar o paciente a superar seu passado traumatogênico. Fundamento-me nas concepções 

clínicas pujantes de Ferenczi (1933), acerca  da necessidade de o analista abandonar a atitude 

neutra e por vezes fria e impessoal, que ele qualificou como hipocrisia profissional. 

O paciente necessita do analista benevolente para articular-se. Este deve prestar-se como 

um objeto plástico que ceda aos empuxos tranferenciais, como se fora um elástico (desta 

concepção o termo elasticidade da técnica), e não estático e inacessível. A recusa a ir ao encontro 

das necessidades do paciente, e o artificialismo do cuidado instrumental podem custar, 

especialmente àqueles em condição de regressão, uma intensa comoção psíquica.  

 

1.5. Sobre a duração e  extensão dos atendimentos 

 

Winnicott apostava na possibilidade de comunicação e recuperação dos núcleos cindidos, 

mesmo em um número restrito de consultas. Ele discorreu sobre o fator "tempo" no tratamento, 

mostrando-se favorável às intervenções econômicas125, e alertando ser necessário distinguir entre 

aquilo que o paciente consegue da análise, e aquilo que o analista a princípio espera que venha a 

alcançar com a aplicação do método. Como esta é uma questão que toca aspectos relativos à 

duração dos processos terapêuticos, considero importante relembrar, com este autor, que: "Para o 
paciente, o tratamento não é a vida."126  

A questão da extensão e duração das consultas perseguiu-me ao longo da evolução da 

pesquisa, no tocante ao número suficiente de encontros para a resolução da conflitiva da criança 

e da família. Mantive como norte a proposta de realizar atendimentos em número abreviado, ou 

espaçados, quando o acompanhamento longitudinal se mostrava impossível. Buscava ajustar o 

número de sessões às necessidades de cada caso, sem uma estipulação prévia que viesse a retirar 

a liberdade tão essencial no setting potencial das consultas. Assim sendo, incluí a temporalidade 

da consulta terapêutica como uma ocorrência não-linear, mas experiencial, tecida na 

potencialidade de cada encontro.  

Constato, também, que a consulta terapêutica, que tem uma temporalização própria, da 

qual o analista não se descuida, constitui-se num ciclo completo. Instaura-se um período inicial 

um tanto insípido, de sondagem da confiabilidade, evidências de uma hesitação natural e 
                                                           
125 Em “Estudo de Caso de Crianças Mentalmente Doentes” (1959), Winnicott faz nova menção a esta prática 
clínica abreviada e pouco invasiva: “(...) devo poder continuar como um substituto até que eu não seja mais desejado, pois 
de outro modo estaria causando dano.” In:  A família e o desenvolvimento do indivíduo. Belo Horizonte: Interlivros, 
1980, p. 150. 
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exploração do setting, para referir-me ao 1º. estágio do Jogo da Espátula. O analista dispõe os 

objetos analíticos brilhantes e disponíveis, e tolera a espera pelo gesto do paciente. O 

atendimento articula- se no sentido de atingir um ápice, quando o paciente vem ao encontro, e o 

analista está lá para viabilizar esses movimentos de esperança.  Seria o  momento sagrado da 

consulta, quando a confiabilidade, parceria e a intimidade não estariam mais em questão. O 

paciente então, levado pela esperança de ser ajudado, experimentaria a sua doença, atingindo 

suas necessidades mais profundas referidas à vivência de quebra. Não nos esqueçamos, porém, 

que o que é necessitado é também temido. Nessas etapas, um estado confusional pode ser 

freqüentemente experimentado, quando a unificação  é estabelecida, mas não sem tensões. 

Parece-me ser este o momento privilegiado que Winnicott, profundamente sintonizado com as 

aflições do paciente, interrogava sobre os sonhos. Como se o paciente ao evocá-los, dadas as 

circunstâncias de privilegiada sustentação, fosse significativamente favorecido pela cura das 

dissociações.  

A própria criança enuncia o momento de finalizar a tarefa,  no terço final do encontro, 

após haver-se cumprido o sentido fundamental que a trouxe para aquele encontro. Recuperada da 

regressão, ela sinaliza que está pronta para ir-se.  

Ainda na correspondência com o Jogo da Espátula, como proponho, o analista converte-

se em um parceiro que acompanha  pari passu a dança analítica do seu paciente, com suas 

torções, recuos e voleios. Ele se acerca, se adapta e finalmente consente com o gesto de 

desprendimento do objeto, sobre o qual o paciente obteve pleno domínio. Poder desvencilhar-se 

do analista corresponde ao atirar longe a espátula, sinalizando que a consulta seria encerrada sem 

lamento, pois uma experiência completa foi obtida, o que significa dizer que o paciente alcançou 

um ponto de chegada e de partida.  

 

 

1.6. Os Rabiscos como  Sonhos: via régia para a comunicação essencial  

 

A detalhada série de casos atendidos por Winnicott, na modalidade das consultas 

terapêuticas, é uma demonstração inequívoca de como é possível uma comunicação com 

crianças, no seu sentido mais pleno. A comunicação do sofrimento dos pacientes, mostrou-se 

preponderantemente de forma silenciosa, verbal ou expressa graficamente. Os desenhos e 

traçados têm valor experiencial, muito mais que informativos de estados mentais encapsulados.  

                                                                                                                                                                                           
 126 D. Winnicott (1961) “Notas sobre o fator tempo no tratamento.” In: Pensando sobre Crianças. J. Johns,  H.T. 
Robinson e R. Shepherd (org.) Porto Alegre: Artes Médicas, 1997, p. 202. 
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Extremamente valoroso nesse contexto é o recurso do "Jogo do Rabisco" (Squiggle 

Game), um rico instrumento pelo qual o trauma pode ser comunicado na plasticidade dos 

traçados.127 Winnicott propunha que ambos, terapeuta e paciente fizessem garatujas livremente 

no papel, e que cada um se ocupasse do traço do outro, tentando transformá-lo livremente no que 

lhe conviesse.  No desenho espontâneo, sem preocupação prévia de significar ou constituir algo, 

o paciente se surpreende com a presentificação de lembranças e sentimentos que se mantinham 

em estado enquistado e esvaziado pela dissociação. Essas áreas emergem mais facilmente via 

figurabilidade, daí a importância dos desenhos que os pacientes realizam. Ao desenhar, a criança 

cria imagens sensoriais que promovem seu ser, e, colocam em processo aspectos seus 

essenciais.:ela o faz sem estar determinada para tal, portanto pode expressar mais do que ‘sabe’ e 

se dispõe a revelar conscientemente. A emergência desse nível de material pode, tanto produzir 

surpresa e encantamento, quanto assustar a criança, quanto ao teor do que foi comunicado. 

Nesses momentos ‘sagrados’, nos quais ela se dispõe a aprofundar sua interação com o analista, 

o paciente  experiencia algo essencial de si pela primeira vez, ocorrência que, apesar de 

inaugural, remete-se ao início da infância. 

Haver alcançado a condição de comunicar graficamente seu padecimento importa muito 

para a criança, que tem esperança de que alguém a alcance no lugar de onde se expressa e está 

aprisionada. Ao analista cabe muitas vezes testemunhar a emergência desse mais significativo, 

recorrendo, para tanto, mais à sua presença sensória e somática do que ao discurso.  

O desenho tomado como um produto, sonhado e lembrado na consulta terapêutica, ganha 

em criatividade, expressividade e nitidez, à medida que aumenta a confiabilidade na relação. A 

criança progressivamente mais engajada, deixa-se conduzir até as áreas do trauma, à modalidade 

de ocorrência da deprivação. Ela deve encontrar no analista um parceiro imprescindível, que se 

deixa usar sem resistir ou se impor, por encontrar-se em estado de sintonia com as necessidades 

do seu paciente. Ele irá apresentar os rabiscos e elaborar seus desenhos de maneira tal que 

convenham à emergência do que a criança necessita.128  

Moacir que era considerado um menino terrivelmente agressivo, pelos que com ele 

conviviam, sempre desenhava cães com enormes presas e com o corpo todo riscado, à maneira 

de um tigre. Um dia ele pediu à analista que lhe desenhasse um cachorro, ‘do jeito dela’, que se 

                                                           
127 Clare Winnicott revelou que a enorme capacidade de brincar evidenciada por Winnicott, levava-o a jogar o Jogo 
de Rabiscos consigo mesmo, após o que ele enviava a ela e aos amigos alguns dos desenhos, denotando a 
necessidade de endereçar suas produções subjetivas, ao olhar de um outro que as apreciasse O apreço de Winnicott 
por essa modalidade comunicacional, levava-o a experimentá-lo solitariamente inúmeras vezes, modo pela qual ele 
também  se curava de suas dores existenciais. Ler “D.W.W.: Uma reflexão. Introdução”. In: Explorações...op. cit. 
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mostrou diferente da série de cães ferozes que ele apresentava. Depois ele investiu sobre o 

desenho acrescentando-lhe as garras e os dentes ferinos; muitos pêlos despontavam no corpo do 

animal num jorro criativo de impulsividade, convertendo-o numa fera. Interrogado sobre o que 

ocorrera, ele contou que aquele era ‘[...]um cãozinho calminho, mas bateram, bateram, bateram 

tanto nele, que ele ficou muito malvado e mordia todo mundo. Ninguém nunca mais conseguia 

pôr uma coleira nele.’ 

Os desenhos realizados pelas crianças atendidas na instituição, no decorrer da pesquisa, 

apresentaram particularidades que me chamaram a atenção, e que passo a comentar 

genericamente, na impossibilidade de incluir toda a produção gráfica que este trabalho motivou. 

Constatei o quanto as figuras representantes dos adultos, em especial dos pais violentadores, 

foram apresentadas com expressões sádicas, do tipo aproveitador/gozador, comportando um riso 

irônico; detêm braços longos que saltam do perímetro do tronco e cujas mãos, costumeiramente 

grandes e por vezes substituídas por garras, se ocultam no bolso da calça. Os agressores são 

desenhados em meio a armas e objetos pontiagudos de toda espécie, e assinalam  movimentos de 

investida sobre a criança. As vítimas, enquanto expressam suas queixas frente ao progenitor, 

também projetam a existência e busca de um pai protetor, forte e provedor em figuras masculinas 

idealizadas, que consideram que outros filhos afortunados tenham.  

As figuras femininas, quando não as agentes da agressão, foram caracterizadas como 

ínfimas, impotentes, com um olhar que não se voltava para a criança. Esta é a maneira de os 

filhos revelarem as mães descrentes e muitas vezes cúmplices, em sua omissão. Mães hesitantes 

foram retratadas desprovidas de braços, de olhos ou de boca ou desenhadas de costas. Os braços, 

quando presentes, caíam ao longo do corpo, indisponíveis para a devida sustentação.  As mães 

violentas comportavam expressão atormentada de zanga, tristeza ou desdém, e foram designadas 

em porte maior, com longos braços, bocas escancaradas, descabeladas e com aspecto ameaçador. 

As próprias crianças foram representadas numa atitude impotente, com olhos estarrecidos 

e boca arregalada, assim como os irmãos apareciam configurados como diminutos e resignados. 

Os braços inertes e com múltiplos traços finos, descontínuos e inconclusos, ou apagados, 

denotavam desamparo e insustentabilidade, dando mostras do esmorecimento do “eu’. Inseguros 

quanto ao valor de sua produção, os pacientes relutavam em desenhar, e, quando o faziam, 

despojavam de valor o trabalho, qualificando-o como irreparável, ao afirmarem: ‘ É feio e sem 

conserto’.  

Os sentimentos de indefensabilidade foram comunicados pelos pacientes em desenhos 

nos quais a criança era representada em contextos aterrorizantes: ela se encontrava em barcos à 

deriva no mar bravio, ou pedindo socorro numa descida alucinante, denotando queda em 
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abismos, um despencar que termina no nada. As ameaças, os sustos e o terror da perseguição 

surgiram também em temas tais como os de tubarões engolindo os filhotes e peixinhos do mar 

que nadam contra a correnteza tentando sobreviver. A força devastadora que se impõe contra as 

vítimas foi expressa por meio de explosões ou de vendavais, em rios que arrastam casas frágeis e 

impotentes, tratores gigantescos que passam atropelando tudo, fantasmas que irrompem 

bruscamente nos quartos, ondas gigantes e temporais.  

A expressão do sentido de isolamento e de incomunicabilidade foi verificada nos 

desenhos de pessoas perdidas em desertos, em ilhas, no alto de montanha pontiaguda ou ainda 

acuados em cavernas sombrias. As casas com portas arrombadas, circundadas por muros, cercas 

e portões desenhados abertos, denotavam transbordamentos e ausência de contenção do meio; as 

crianças buscavam refrear o impulsivo através de comoventes solicitações para que 

desenhássemos cadeados nas portas, para impedir ou conter as invasões de ladrões, monstros e 

fantasmas que deveriam ser enterrados ou expulsos. As vítimas denunciavam mais 

espontaneamente no grafismo, os dramas vividos, escolhendo os temas ligados ao terror, ao 

sobrenatural, a mortes e extermínios em massa, assim como nas dissimulações para encobrir atos 

ilícitos, fazendo referências às transgressões à legalidade.  

A desesperança apresentava -se nos desenhos por meio dos corações partidos e feridos, 

em caminhos estrangulados e tortuosos, repletos de bifurcações sem saída, especialmente quando 

as crianças experimentavam um período de dúvida quanto a  se submeter ou a buscar proteção.  

Nos casos de violentação física, a presença de marcas, borrões e cicatrizes apontavam 

para as áreas do corpo violadas. Outras comunicações foram mais explícitas, ao demonstrarem os 

objetos lançados sobre a cabeça, pernas, ou o rosto da criança, partes corpóreas maltratadas das 

quais jorravam sangue e lágrimas. Em circunstâncias de incesto e de violência sexual, a área 

genital aparecia freqüentemente rasurada e realçada em relação às outras partes do corpo,  e era 

suprimida do desenho. Algumas vezes os pacientes imprimiam as marcas de dedos e das mãos 

pelas folhas, paredes do consultório, ou que tentavam usar o corpo do analista para marcá-lo com 

as próprias impressões digitais, comunicando assim a intrusão corpórea. 

Nos desenhos que retratavam crianças, elas surgiam misturadas com gigantescos animais 

selvagens pré-históricos, munidos de garras, dentes, espinhos e chifres. As referências às 

ferroadas de abelhas e às picadas de cobras, escondidas no mato e prestes a darem o bote, 

também eram freqüentes.  

Os pedidos de ajuda também se explicitavam na presença de bonecos qualificados como 

doentes e na referência aos ferimentos, aos acidentados, e às demandas por curativos e cuidados 

médico-hospitalares. Foi comum que, nas brincadeiras, se evidenciasse uma procura por carros 
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de bombeiros, ambulâncias e camburões de polícia. A título de exemplificação, cito uma 

passagem da consulta com Pedro129, que tinha 5 anos e que era abusado sexualmente pelo pai, 

juntamente com o irmão de 3 anos. Na consulta, enquanto brincava com um trator enorme que 

invadia brusca e repetidamente uma casinha por ele montada, destroçando-a, ele suplicou à 

analista que chamasse a polícia ou então  que esvaziasse os pneus do carro do intruso, único 

meio de o ‘homem mau nunca mais voltar’. Assim como explicitava os pedidos de socorro pela 

violentação do corpo, e  pela vivência de arrombamento de seu self impotente e assustado, ele 

buscava ser o dominador que abusava na situação lúdica. Por vezes ele se lançava sobre a 

analista ordenando que se deitasse, para abrir-lhe o zíper da calça, ou puxava-lhe a saia de 

surpresa. Sob efeito de modalidades de identificação maciça com o agressor,  a criança sofria de 

paralisia da capacidade de pensar, e, tanto mais quanto os contornos entre ‘eu’ e o objeto se 

turvavam, mais as próprias ligações entre os objetos se mostravam destroçadas, e os espaços 

internos, abolidos.   

A temática dos rabiscos e dos desenhos, leva-nos diretamente à consideração pelo 

informe e desconexo, no modo como se apresenta, seja na folha do papel ou  seja na ‘tela dos 

sonhos’. Sonhos são comumente referidos pelos pacientes em determinado estágio da consulta, e 

devemos estar atentos quanto ao que revelam dos processos dissociativos operantes na pessoa do 

sonhador. Em muitos relatos, os sonhos mostravam que a criança configurava para si, um sentido 

de proteção inexistente no real. 

Essa constatação reporta-me ao interesse de Winnicott pela atividade dos sonhos de seus 

pacientes.130 Os sonhos seriam a “via régia” não apenas de acesso ao inconsciente, como nos 

desvelou Freud (1900), mas podem assumir uma função ainda mais primordial que a realização 

de desejos, ou seja a revelação, articulação e expansão do si-mesmo nas diversas realidades e em 

seus aspectos mais íntimos e profundos. Faz-se necessária a instauração da área na qual os 

processos oníricos, com as peculiaridades que o fundador da disciplina nos revelou tais como 

condensação, deslocamento e figurabilidade, possam ocorrer. A instauração do espaço onírico, 

                                                           
129 Os nomes atribuídos aos pacientes que descrevo nesta pesquisa são fictícios, visando obviamente preservar a 
identidade dos pesquisados e seus familiares. Alguns dados sobre a composição familiar serão omitidos ou 
alterados, tendo em vista impedir o reconhecimento das pessoas implicadas.   
130 Encontrei, na obra de Tales Ab´Sáber, uma sólida e esclarecedora argumentação, a respeito de como o  interesse 
pela atividade de sonhar estava presente nas elaborações clínicas de Winnicott, desde muito cedo. Em sua pesquisa, 
Tales demonstrou inclusive como as formulações winnicottianas sobre o Squiggle Game, se enraizavam na 
compreensão acerca dos processos oníricos e do brincar, e incluíam as condições de ambientação que tornam 
possível o sonhar. Estas considerações auxiliaram-me a pensar na atmosfera envolvente e regressiva que se instaura 
em alguns momentos potenciais das consultas, com os pacientes e analistas que têm essa condição ao seu alcance. A 
zona do brincar nas garatujas, é experimentada como no  trabalho do sonho, em meio a temores, sustos, torpor, 
surpresa, excitação e euforia. Ler à propósito T. Ab´Sáber, “O sonhar restaurado. Formas do sonhar em Bion, 
Winnicott e Freud”, São Paulo:  Editora 34, 2005. 
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seria essencial para a integração, personalização, e o processamento das pulsões e dos 

relacionamentos objetais. Se, porventura, dissociações dilacerantes não permitirem a instauração 

dos sonhos, os conflitos internos inconscientes estarão propensos à realização direta, sendo tão 

somente atuados no espaço social. 

As pesquisas empreendidas por Winnicott, nas esferas do sonho, levaram-no a identificar 

manifestações de “sonhos curativos”131, constituídos por experiências oníricas intensas, 

condicionadas às capacidades do ego, que seriam possibilitadoras de amadurecimento e 

indicadoras de passagem de um estágio do desenvolvimento emocional para outro mais evoluído.  

De sonhos curativos também nos fala Fédida, que propõe ao analista que escute o 

sofrimento do amor doente e aprisionado nos sonhos de seus pacientes: “[...]o sonho faz falar Eros 
doente, os sonhos, graças ao terapeuta, têm o ofício de serem terapeutas. São os sonhos que são os 
terapeutas de Eros doente.”132  

 A capacidade para sonhar o "sonho bom", expressão cunhada por Khan (1972) é uma 

conquista do processo maturacional. Ele considerou que a gravidade de certas  modalidades 

traumáticas, poderia interferir na elaboração imaginativa da pulsão e no pleno uso dos sonhos 

como realização de desejos. Esses indivíduos não acessariam a realidade experiencial dos seus 

sonhos, sendo exígua a  satisfação obtida com eles, pelo fato de as capacidades do ego terem sido 

lesadas. Isso ocorreria porque, essa atividade psíquica, atendendo a uma função defensiva frente 

a angústias intoleráveis, tornar-se-ia limitante e empobrecedora. Os sonhos seriam apresentados 

como relatos factuais, descritivos, bem pouco imaginativos e insignificantes para o paciente, 

esvaziados que estariam de sua função simbólica. O sonhar nesses casos, não decorreria de uma 

conflitiva, cujo curso de deslocamentos e condensações atestaria o veio imaginativo e os 

desdobramentos sintomáticos, mas adviria da dissociação esterelizante.  

Não é preciso ir mais longe para fazer equivaler essa noção de espaço-sonho de Khan, 

que permite à  criança, à formulação de espaço transicional e sua riqueza potencial, como zona 

do brincar, tal como Winnicott propôs. Esses analistas, advogaram outras práticas clínicas ao 

distinguirem uma área fértil do sonho, do brincar, da criatividade, em oposição ao 

funcionamento aprisionante do devanear. Eles lançaram mão, como se torna necessário na 

clínica de crianças vitimizadas, das intensidades do campo transferencial e seu manejo, para se 

fazerem continentes do que nelas ficou alijado.  

 

                                                           
131 D. Winnicott (1947a) “O ódio na contratransferência”, in Textos selecionados: da Pediatria à Psicanálise. Rio de 
Janeiro: Francisco Alves, 1978. 
132 P. Fédida, “ Amor e morte na transferência”, in Clínica Psicanalítica: Estudos”. São Paulo, Escuta, 1988, p. 30.  
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RELATOS CLÍNICOS:  

 

 

I: Os malabarismos do desaparecimento: as consultas terapêuticas com Murilo. 

  

Murilo é o primogênito de um relacionamento conjugal extremamente tumultuado, que 

durava 10 anos. Resultado de uma gestação gemelar, este menino, apesar de idêntico ao irmão, 

contrastava por ser visivelmente mais encorpado e avantajado fisicamente em relação a seu 

parceiro. A mãe me referia que  essa diferença se acentuou porque o gêmeo, Camilo, de 

aparência franzina, ficou muito doente nos primeiros anos, e,  a partir daí definhou, devido à sua 

saúde mais frágil. Curioso era o fato que eu constatava em todos os nossos encontros, esses 

meninos,  contando 7 anos, vinham vestidos igualmente. A mãe parecia esmerar-se em marcar a 

similaridade entre eles e fazer desaparecer as diferenças e possíveis desigualdades. De fato, onde 

estava um, logo surgia o outro, como se um campo de imantação os mantivesse atrelados. 

Aquela intensa movimentação, suscitou-me a imagem de especularidade e de sombra, pairando 

na relação de existência irmanada. Em pouco tempo Murilo me levaria a perceber que uma das 

questões cruciais, para ele, seria a de alcançar possibilidades de separação, de discriminação e 

reconhecimento de sua singularidade no meio familiar. Ocorreu-me que conquistar visibilidade, 

poderia ser um das exigências possíveis em sua condição gemelar, fator que se confirmaria 

posteriormente com suas engenhosas manifestações de aparecimento e de ocultação. 

Os quatro irmãos menores, respectivamente com 5, 3 anos e o bebê também vinham bem 

arrumados, denotando serem bem cuidados por aquela mãe de suave expressão. Entraram alegres 

e ruidosamente na sala de atendimento, como se estivessem num playground. Consenti que 

estabelecessem a situação clínica conforme a necessidade de todos, pois assim se apresentaram a 

mim em suas urgências. A presença daquela família enchia a sala, criando um clima fervilhante, 

de caos, na sessão. 

Sem incomodar-se com a agitação das crianças que disputavam os brinquedos do armário 

e a atenção materna, e sequer com o choro do bebê recém-desperto, a mãe iniciou o relato, 

marcado por queixas sobre a conduta do filho. Ela não se alterou com a presença investigativa de 

Murilo, que se aproximava de mim. O menino olhava-me  atentamente, sem interferir no 

discurso materno, que era pautado pelas preocupações relativas a ele, e ‘despejadas’ sobre mim, 

sem pausa. A informante relatou que, devido a problemas de conduta na escola, Murilo era 

repetidamente suspenso por indisciplina, que o filho não parava quieto, estava ‘terrível’ brigava 

e batia em todos, estando sob ameaça de ser expulso. Os pais tomaram conhecimento também de 
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alguns episódios de furto de objetos, praticados por Murilo, fatos pelos quais ele foi severamente 

punido no lar. Descreveu-o a mim como incontível e explosivo, embora por vezes sua conduta 

fosse bem diferente;  apesar de travesso, mostrava-se um excepcional companheiro  da mãe, 

ajudando-a com os irmãos menores: 

 ‘Ele é um doce. Até fala e se comporta como nenê! Eu sei que ele faz tudo para chamar 

a atenção, mas quanto mais a gente agrada ele, parece que fica pior, não entendo... ’ 

A progenitora relacionou a turbulência e desajustes na conduta do filho ao tratamento 

violento que o pai dispensava a ele. 

‘Ele não gosta desse filho desde que ele nasceu. Se o menino faz alguma coisa ele já 

agride, dizendo que o moleque precisa apanhar. Eu falo que não é assim, mas não adianta. Ele é 

que precisava vir no psicólogo, pois tem trauma da infância.’  

Os espancamentos resultavam, por diversas vezes, em escoriações, hematomas e fraturas 

consideráveis que impediam o garoto de locomover-se à escola.   

‘Quando fica nervoso, ele bate em qualquer lugar, inclusive na cabeça do menino. Ele 

fica cego de raiva, atira o que estiver na sua frente. A minha casa é pequena, o quintal também, 

não tem onde as crianças brincar sem fazer barulho, mas se ele quer descansar, eu tenho que 

fazer todos ficarem quietos, e com o Murilo é mais difícil, porque ele não obedece. Ele  

atormenta até apanhar.’ 

Abordado como ‘mulherzinha’, ou ‘retardado’, pelo progenitor, o menino era humilhado 

na frente de todos, ouvindo-o vociferar repetidas vezes que não gostava dele, que iria ‘deserdá-

lo’ pois ‘não tinha mesmo jeito’, e outras formas de maldição. Um tratamento inamistoso e 

grosseiro era também dispensado à mãe e aos outros filhos, porém de modo mais atenuado. Ela 

parecia acostumada a tais práticas, cujo detalhamento chegava a constranger o interlocutor, pela 

extensão e seriedade dos episódios de violência. Era comum que ele impedisse a esposa de 

utilizar os alimentos para fazer comida para os filhos enquanto ele não autorizasse. O intento de 

reinar soberano na casa, distribuindo favorecimentos para colocar uns contra os outros não 

encontrava limites, chegando a proibir que Murilo fosse alimentado no lar. Para tanto, contava 

com a revelação dos outros filhos, caso, em sua ausência, sua ordem fosse contrariada. 

As medidas legais de advertência, a partir de algumas iniciativas da esposa ao denunciá-

lo na Delegacia da Mulher, foram de pouca resolutividade. À medida que o tempo passou, a mãe 

passou a revelar que, no fundo, admirava o marido, que era trabalhador, não bebia 

exageradamente como os outros homens do bairro e, ‘quando não estava nervoso’, era bom com 

as crianças e com ela. Aliás, o marido era referido como mais um filho imaturo e descabeçado, a 

quem ela compreendia em seus destemperos, visão que pretendia compartilhar com os filhos. 
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Falava-me das sandices paternas como se fossem travessuras de um menino grande, atos 

desculpáveis do seu guri, em torno dos quais, provavelmente, “se fazia alvoroço demais”.133  

‘Ele já melhorou, pois tratava a gente como se fosse bicho. Na rua ele trata todo mundo 

bem, mas em casa desconta nos filhos. Eu falo pra ele melhorar com as crianças, mas não 

adianta... A senhora vai ver, se ele vier aqui, vai pensar que eu estou mentindo sobre o gênio 

dele. É que para os ‘de fora’ ele fica todo gentil.’ 

Diante de mim, a mãe, afetivamente átona, tentava justificar a rudeza e o descontrole do 

marido, alegando que ele também fora muito maltratado pelo próprio pai quando menino. 

Reconhecia, com complacência, o quanto o marido competia com o filho, desafiando-o nas 

brincadeiras e disputando com ele a posse dos games que trazia para casa. Ela apenas se alterou 

emocionalmente quando se referiu à última traição conjugal que ela sofreu. Relatou-me que, em 

um dado período, seu marido foi morar com uma grande amiga dela. Desamparada, Dona Ângela 

passou por dificuldades, sofreu muito, principalmente porque o ex-marido levava os filhos à casa 

da amante, com muita naturalidade. Meses depois, o pai retornou ao relacionamento conjugal 

com a mãe, também para que se normalizasse o sustento material da família. Ela engravidou do 

bebê caçula, em seguida à reconciliação do casal. As relações entre eles alternavam períodos de 

melhora e de piora, de maior ou de menor freqüência quanto aos episódios de violência. 

Disse-me que, na frente do marido, ela própria não fazia carinho em Murilo, pois isso o 

zangava ainda mais, que a acusava de estragar o filho. O progenitor argumentava que o menino 

precisava ‘tomar vergonha na cara’ e, para tanto, não poderia ser mimado. Ela sabia que não era 

bem assim, mas concordava, para não tornar a situação doméstica ainda pior. D. Angela levava-

me a pensar em uma insuficiência de protetividade a si mesma e aos filhos. Por que ela 

permaneceria no mesmo lugar, de saco-de-pancadas, agora compartilhado pelo filho? 

Murilo era o filho reconhecidamente mais vitimizado, enquanto,  seu irmão gêmeo, era 

poupado, não apresentava problemas. Era bom aluno, cordato e compreensivo. Pensei novamente 

na diferença física entre eles, sendo significada pelo pai como impotência e fragilidade da parte 

de Camilo, e como capacidade e necessária exibição de força e potência de Murilo. Este deveria, 

como em uma espécie de prova de fogo, tolerar uma carga maior de maus-tratos, para afirmar 

seu destemor e poder de suportabilidade.  

 ‘Não sei, ele irrita o pai em tudo o que faz. Ultimamente o moleque  está piorando. 

Tenho medo que ele fique igual ao pai, às vezes fala coisas para mim e para os irmãos, que 

                                                           
 
133 Estou aludindo ao texto musicado de Chico Buarque denominado Meu guri. 
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escuta do pai. Faz tempo que estou procurando psicólogo para ele. Não agüento mais suas 

atitudes, até parece criança.’  

Perguntei-lhe se ele, de fato, não era uma criança, nos  seuspoucos anos de vida. Ela 

sorriu encabulada e reforçou que ele parecia um bebê, e que lhe dava mais trabalho do que a 

caçula. Quando saíam para vir à cidade, ele andava bem atrás, destacado do grupo de filhos, que 

permanecia junto dela, parecendo despertar sua atenção. Murilo finalmente conseguia que a mãe 

não desgrudasse dele, e o elegesse como o foco do seu olhar. 

‘Mas se dou atenção ele não se satisfaz e fica pior... Estou ficando louca com ele.’ 

A mãe comentou ainda que a diretora da escola abordava Murilo como se ele ‘gostasse de 

apanhar’, pois parecia fazer tudo para que tais ocorrências se repetissem. Ela teria orientado a 

mãe que punisse o filho retirando as coisas das quais ele gostava, para ver se melhorava, 

intensificando o ciclo de punições e privações. Uma das vizinhas, preocupada com o 

agravamento dos castigos parentais, decidiu procurar o Conselho Tutelar. O pai não respondeu à 

convocação de comparecimento e recusou-se a receber a equipe de averiguação diagnóstica de 

famílias em situação de risco, deslocada para uma visita domiciliar. Constatadas as 

circunstâncias de vitimização doméstica, a criança foi encaminhada para o Programa Aquarela. 

Essa família aguardava atendimento psicológico na instituição, havia mais de 1 ano, quando a 

recebi. Nesse período, o pai havia comparecido apenas a uma entrevista com a assistente social 

da entidade,  e justificou que considerava correto bater, não importava muito como, ‘desde que 

fosse para educar o moleque’. Caso alguém não concordasse, que ficasse com ele, deixando 

claro seu posicionamento de não mudar. Alegou não se interessar por alguma espécie de ajuda 

para educar o filho, mas não se oporia se ele recebesse atendimento. Os episódios de violência 

doméstica prosseguiram na mesma intensidade, enquanto a família aguardava atendimento.  

Conversei um pouco com a mãe sobre como estaria Murilo naquela conjuntura tão difícil. 

Que talvez só lhe restasse a saída de denunciar na escola a violência do cotidiano doméstico, que 

o levava a tornar-se agitado, agressivo e a praticar furtos. Talvez o caminho de subsistência e 

força que encontrava fosse delatar os sofrimentos daquele modo, pedindo ajuda reparatória das 

dores sofridas. Eu disse à progenitora que iria investigar como ele estava emocionalmente, 

portanto combinamos o retorno da criança, alternativa com a qual ela também concordou.  

Antes de sair, o menino solicitou-me autorização para levar um objeto da casinha 

consigo, garantindo que o traria da próxima vez. Assegurou-me que precisava dele para brincar 

em seu lar. Ocorreu-me que o pedido prenunciava a esperança de que o que constituíssemos ali, 

poderia servir-lhe lá fora. Concordei com sua decisão, e  com esse gesto de garantir que iria levar 

algo dali para trazer de volta em um próximo encontro, que assim de antemão ficava assegurado, 



 

 

117

se transformou em um jogo. Ele propunha que objetos transitassem entre nós, e parecia muito 

satisfeito e divertido com esta possibilidade de estabelecer pontes entre a analista e ele, entre a 

instituição e seu lar, alvo de nossas preocupações. Havia a chance de que ele costurasse daquela 

maneira, aspectos de sí desconectados pela experiência de violentação.  

Murilo compareceu  na semana seguinte. A mãe informou que o pai se encontrava 

refugiado na casa de um parente em outro município, dias após outra grave briga com o filho. O 

companheiro fugira temeroso de vir a sofrer punição, por ser reincidente em termos da 

violentação. 

O menino apresentou-se disposto, afetuoso e sorridente. Enquanto me falava 

espontaneamente, com sua voz muito fina e meiga, constatei um hematoma próximo ao olho, 

assim como outras manchas e marcas de ferimentos mais antigos, espalhados pelos braços e 

pernas.  

Entrou correndo na sala, deixando para trás a mãe e os irmãos. Prontificou-se a trancar a 

porta e  a janela, para impedir a entrada deles. Dizia-lhes: 

‘Se entrar leva cascudo! Não é para você atender eles, né?’ 

 Eu o abordei afirmando-lhe que daquela vez eu receberia apenas a ele. Minha garantia de 

que não consentiria que lhe tomassem o seu lugar novamente, pareceu dar conta, por instantes, 

das angústias de constipação de si. Prosseguimos, enquanto eu lhe dizia que gostaria de saber 

como ele estava. Diante de minha questão, o sorriso fácil e um tanto ansioso desapareceu de seu 

rosto. Tristonho e cabisbaixo ele respondeu: 

‘Agora melhorou’.  

Perguntei-lhe o que havia melhorado e ele disse de modo quase inaudível:  

‘As brigas diminuiu. ...Quando o pai não está fico sossegado, mas quando ele chega, já 

era o sossego.’ 

Tentei saber mais sobre como ele vivia aquela situação, mas Murilo se retraiu e 

convidou-me a brincar com ele. Mais animado e espontâneo, ele abriu o armário e pegou a 

massinha de modelar. Fez duas bolinhas e as uniu com uma massinha em formato cilíndrico. 

Verifiquei que ele fez um haltere, e ante sua confirmação, perguntei para que lhe serviria aquele 

objeto. Ele não respondeu, e eu comentei que um haltere é usado por pessoas que querem, e 

precisam ficar fortes. Seria este o caso dele, necessitado de ficar grande e forte logo?  

‘É pra lutar contra os ladrões e se proteger contra o mal.’ 

Em seguida, correu na direção do armário, mostrando-me o objeto que trazia de volta e 

afirmando que iria levar outro brinquedo para casa. Parecia ser movido por um sentimento de 

que tudo na sala estava preparado e disponível somente para ele, e que era também criado por 
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ele. Murilo passou a procurar um objeto no caixote, e  escolheu uma capa de um super-herói, 

para equipar um bonequinho que dizia ter em casa. Deixou-a reservada em um canto da sala, 

para carregá-la à saída.  

Mesmo atendendo à minha proposta de jogarmos com os rabiscos, Murilo parecia pouco 

interessado em corresponder ao modo como eu propunha  estar com ele, talvez vivido como algo 

que o formatasse. Ele entregou-me uma folha para que eu desenhasse concomitantemente, e 

sempre estipulava um prêmio para o melhor desenho. Cobria com as mãos o seu traçado, receoso 

que eu visse antecipadamente o que ele fazia e me apropriasse de sua idéia. Percebia que ele 

estava sempre alerta, no sentido de resguardar-se de experiências de desapossamento, de 

intrusões e submetimentos. Julguei importante deixá-lo conduzir a situação de maneira a 

ficarmos, eu e ele, por vezes, um contra o outro, e ele disputando a dianteira. Contudo, eu 

também deveria lançar-me, expor-me, arriscar-me: 

‘Vai, desenha você também. Não vale olhar!’ 

O que será que eu não podia ver? A ele próprio? Lembrei-me da situação da mãe que me 

relatava fatos angustiantes sobre ele, como se Murilo não estivesse ali, apagando-o em sua 

presença, mas reservei tal observação. Ele me apressou: 

‘Vamos lá, assim você não vai ganhar.’  

Enquanto rabiscava algo no papel, disse-lhe que gostaria de brincar e de desenhar com 

ele, que eu não havia pensado num concurso entre nós. Ali não precisaríamos competir, nem 

desenhar bem, pois valia o dele e o meu, portanto poderíamos desenhar da maneira que 

quiséssemos.  

Ofereci-lhe um rabisco para iniciarmos nossa comunicação. Ele executou agilmente 

vários traços a partir dele, fazendo um emaranhado de riscos revoltos e circundados por uma 

linha esférica. Surpreendi-me com o que seria aquela bola escurecida. Outros traços foram sendo 

adicionados, em meio aos quais vislumbrei a figura de um menino visto de costas, com o que 

seria uma mochila (Fig. 1). 
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(Fig. 1) 

A cabeça, primeiro registro do que viria a ser a totalidade do desenho, foi feita realçada 

em relação ao restante do corpo, com ênfase no traçado desta área. Diferentemente, ao fundo, ele 

desenhou uma casa com riscos leves, e, por fim, escreveu no alto desta a palavra ‘escola’. O 

caminho que conduz o menino até ela é tênue e sinuoso. O prédio da escola, além de estar 

inclinado e mais distante, é retratado um tanto apagado, denotando a relação de incerteza que ele 

mantém com a instituição de ensino. Ele, que aparece de fora, parece se interrogar, vacilante, se 

lá haverá lugar para si mesmo ou não. Disse-me que no desenho, era ele ‘indo sozinho para a 

escola’. Como eram agudos os temas da exclusão e da solidão, perguntei-lhe se ele se sentia 

muito sozinho às vezes, como naquela cena. Ele respondeu que sim, que às vezes a mãe saía com 

os menores, ou o deixava sozinho com os irmãos, fato que não o agradava. Falei-lhe sobre não 

estar mais tão só para resolver suas dificuldades com a escola e com a casa, e que iríamos pensar 

juntos acerca do que seria melhor para ele. 

Satisfeito, ele pegou outra folha e rabiscou impulsivamente um prédio que novamente 

denominou de escola, reforçando minha impressão da relevância desta temática para ele. Este 

segundo desenho tem um estilo diferente do primeiro e, embora insista em denunciar uma 

relação ameaçada, é também eloqüente. Em meio a traçados impulsivos, sob efeito da 

incoordenação e urgência, surgem imensas chamas que ladeiam e dominam todo o prédio 

escolar:  

 ‘_Aí tá pegando fogo!’ disse-me o menino (Fig. 2). 
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(Fig. 2) 

Ele, assim como a mãe, estava seriamente preocupado com a sua situação escolar. 

Ocorreu-me o sentimento de ele estar sendo consumido na incendiária relação com a escola, e 

em casa, nas brigas com o pai, fomentando-o no sentimento de caos ambiental. Perguntei se 

havia alguém lá dentro e ele desenhou uma criança e um adulto, dando uma dimensão da 

proporção do ameaçador, daquilo que devastava vidas. Contudo, ele registrava agora o 

sentimento de  estar sendo acompanhado. Como me entregou o lápis em seguida, para eu fazer 

algo, perguntei-lhe se aquelas pessoas não necessitavam de alguma ajuda. Então desenhei um 

caminhão de bombeiros chegando (Fig. 3) . 

 

 
(Fig. 3) 

Ele, animado, rabiscou uma mangueira sustentada por alguém com expressão sorridente, 

que intervinha focando o jato d’água na direção do fogo do desenho anterior. Ele pediu que 

juntássemos os papéis, de maneira que a água alcançasse o prédio escolar em chamas. Minha 

apresentação de objeto parecia se ajustar às suas necessidades criativas e expressivas. Colamos 

as duas as folhas interligando as cenas, a do desespero e a chegada do socorro, e ele propôs com 
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satisfação, que elas ficassem expostas na parede da sala, num movimento de expansão devido à 

crença de que poderíamos chegar juntos a algum lugar.   

Apresentei-lhe um outro rabisco e ele desenhou um hamburger  (Fig.4). 

 

 
(Fig. 4) 

Disse que gostava de sanduíche e que a mãe lhe prometera comprar um, ‘assim que 

tivesse dinheiro’. Havia um estado de espera pelo atendimento da mãe, despojada e sem forças a 

ponto de deixá-lo à míngua diante de um pai que o devorava, de tão insaciável em sua 

ferocidade. Devotou a mim sua demanda de ajuda de ser saciado:  

‘Vai ter lanche hoje?’ 

Respondi que poderíamos ir verificar no refeitório, depois que houvéssemos saboreado o 

nosso ‘cardápio’ ali, pois ele me parecia faminto de reconhecimento e de cuidados apropriados, 

que instigavam a fome do corpo. Iríamos cuidar desta, porém antes precisaríamos lidar com as 

questões que o estavam assustando e preocupando na vida, o que dele pegava fogo, o sentimento 

de solidão, conforme me mostrava. Ele, então, escolheu um lápis de grafite mais forte, sua 

produção era visível e intensa. O rabisco que fez se configurou em uma sucessão de traços 

incisivos, realizados numa verdadeira descarga de impulsão motora (Fig. 5). 

 Pareceu-me que ele prosseguia na evidenciação da temática do avassalador, do incontível 

nele, de sua avidez decorrente do enorme desamparo e carência afetiva. Aspectos do verdadeiro 

self apresentavam-se em sua impulsividade e demandas, a mim dirigidas. O menino sorriu de um 

jeito matreiro e me entregou a folha, como se ele quisesse colocar-me um desafio. ‘Quero ver o 

que você faz, quando me apresento impulsivo!’, parecia dizer-me. 

 Acolhi seu traço e  então me perguntei sobre o que fazer com eles, girando a folha como 

se estivesse embaraçada. Ele evidentemente se divertia com o efeito que teria produzido em 

mim, de seu poder de colocar-me dificuldades. Para Murilo, estar presente e vivo era estar 
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daquele modo, com toda a força de seu ódio, avidez e impulsividade, posição existencial de 

difícil compreensão e absorção pela escola ou pela família, o que aprofundava o desamparo do 

menino. Ocorreu-me colocar uma pessoa sob aquela mancha escura, e desenhei uma figura 

humana abaixo de seu traçado. (Fig. 5) 

 
(Fig. 5) 

Ele emendou de imediato, agregando a ela uma expressão de choro, pesar e lágrimas. 

Depois gargalhou da situação daquela pessoa que ali estava retratada, qualificada por ele como 

‘idiota’ e ‘coitado’. Bastante identificado ao personagem, ele escreveu o próprio nome ao lado 

na folha, a título de mostrar-me sua letra. Este aspecto foi suprimido da imagem que apresento, 

por questões de preservação do sigilo quanto à identidade do paciente. 

Perguntou-me se eu queria conhecer os ‘truques’ dele, talvez para mostrar-me que, 

diferentemente do personagem do desenho, ele era esperto, conseguia inventar saídas mágicas 

diante das dificuldades. Eu percebia que a consulta vinha num crescendo de comunicação, e que 

algo fundamental estava para emergir. Providenciei o que ele me solicitou: lápis bem preto, 

tesoura e folha branca. Ele raspou a grafite do lápis e espalhou os resíduos, pela folha, com seus 

dedinhos, produzindo duas manchas escuras sobre o decalque que realizara no papel. Depois 

colocou sobre esta folha, aquela anterior na qual eu havia desenhado uma pessoa e decalcou este 

traçado sobre o borrão. Sobre a outra mancha produzida ao lado, ele decalcava agora o seu 

próprio nome, escrito em outra folha, de maneira que a figura humana e seu nome ficaram 

expressos em linha branca, pela pressão do decalque que removera os resíduos de grafite (Fig. 

6).  

Observe –se o detalhe ampliado da figura, ao lado. 
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                             (Fig. 6)                                                                     (detalhe) 

Compreendi que ele se mostrava pelo inverso, pelo negativo, almejando a condição de 

invisibilidade. Murilo de modo muito veemente, demonstrava como sobrevivia, à custa de um 

trabalho de apagamento, de supressão do essencial de si. Desse modo ele permanecia oculto 

numa névoa de tristeza e de dor, diante da catexia parental negativizante.  

Retraído em seus talentos, em sua vitalidade criativa, que não se podia olhar, como 

Murilo me alertava, o delineamento branco de seus próprios contornos, remeteu-me ao que 

Green (1988) descreveu como o ‘trabalho do negativo’. O negativo teria a forma daquilo que 

está lá, não estando, ou seja apresenta-se pela ausência. É possível pensar a conflitiva de Murilo 

nesta direção, sob o efeito de um desinvestimento massivo e radical que a criança sofreu, 

resultando em buracos psíquicos no self e na perda de sentido  de si. Ele clamava por restituições 

nas manifestações de turbulência,  ódio e agressividade.  

Então, propôs-me jogarmos o Jogo da Velha, demonstrando alguma confusão para definir 

o quadrante no qual trabalharíamos. Rabiscou algumas tramas com várias ‘casas’, nas quais 

faríamos as marcações. Jogamos algumas vezes, com ele se mostrando cada vez mais combativo, 

marcando nossos nomes em partes opostas da folha, e contabilizando o placar, que evoluiu de 

modo equilibrado (Fig. 7). Extremamente ansioso para ganhar, ele descuidava das táticas do 

jogo, e eu lhe concedi algumas oportunidades de vitória, para não anular sua impulsividade e 

sustentar sua possibilidade de concorrer comigo, como ele insistia em demonstrar. No exercício 

da força e domínio, Murilo passou a diminuir de tal forma a grade do jogo, que suas marcações 

ficaram difíceis de serem visualizadas por mim, o que permitiu a ele melhorar sua pontuação. 

Constatei que lá estava ele recorrendo ao mesmo ‘truque’, de fazer-se desaparecer para 

sobreviver.  
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(Fig. 7) 

Os jogos de auto-ocultação eram resultantes das identificações com os anseios de 

eliminação de si mesmo, veiculados nas severas surras que recebia do pai, ou nas determinações 

escolares de suspensão e de expulsão que pairavam sobre ele. Murilo provavelmente acreditava 

que seria melhor se ele não existisse, se não estivesse ali, ou simplesmente desaparecesse, para 

não mais incomodar os que dele se ocupavam.  

Ele novamente se dirigiu ao armário, espalhou os brinquedos e passou a recolhê-los, 

fechando e guardando tudo, sinalizando o momento de finalizar o encontro.  

Na semana seguinte, Murilo compareceu para a 2ª. consulta. Ele novamente entrou 

correndo na sala, parecia apressado em encontrar-me e deixar tudo o mais lá fora. Estava só e, 

quando o cumprimentei, ele me corrigiu para que falasse baixo, fechando a porta. Explicou-me, 

com sua voz rouca, que correra na frente para livrar-se dos irmãos, que vinham atrás dele. 

Precisava despistá-los, pois eram ‘bicudos’ e logo iriam tentar entrar. Mas em seguida constatou 

que havia deixado em poder da mãe, o brinquedo do armário que levara para casa e trouxera de 

volta. Ele sentia que não havia brincar possível, se este não fosse liberado pelo gesto materno. 

Abriu a porta  e disparou corredor afora. Retornou afoito, para dizer-me que não saísse dali e  

que esperasse por ele.  

‘Já volto. Tranca a porta.’  
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Assegurei novamente a ele que estaria ali e não deixaria mais ninguém entrar ou invadir 

nosso espaço, como ele sentiu que ocorrera da primeira vez. Mesmo assim ele me trancou na 

sala, tomando cuidado de fechar as cortinas para que nada ali ficasse ao alcance de algum 

intruso. Atrapalhado em seu vaivém, enquanto me tomava como objeto interno sobre o qual 

tinha plena posse, Murilo levava-me a pensar em seu esforço para enunciar a problemática da 

invasão e afastar os agentes da perseguição. Ao mesmo tempo, revelava-me  a importância da 

manutenção da privacidade do que constituía ali comigo. Por fim, retornou ainda mais ofegante à 

sala, trazendo de volta o brinquedo. Disse que naquele dia iria escolher outra coisa para levar 

para casa. Espalhou o conteúdo do caixote pelo chão e alertou a mim e talvez a alguma parte dele 

atraída por alguns objetos: 

‘ Brinquedo de menina eu não vou levar não... porque não sou bicha.’ 

Ao escolher um carrinho de corrida, um objeto que tão ágil e veloz quanto ele próprio, 

Murilo atestava sua virilidade diante de mim, outra das importantes reivindicações de 

reconhecimento que fazia à analista. Certamente a questão da sexualidade dele, posta em cheque 

pelo pai,  nas depreciações que lhe dirigia, ganhava relevo naquele momento da consulta. Sua 

masculinidade desafiada e contestada pelo pai parecia atormentá-lo. Ao mesmo tempo, revelava 

ser perseguido por uma estranha ameaça de feminilização, o que me fez pensar se os pais não o 

teriam desejado como menina, talvez ter um casal de gêmeos, e não dois meninos, como se 

passou na realidade. Soube depois, pela mãe, que a filha nascida depois deles viria a ser uma 

importante aliada e muito considerada pelo pai, especialmente por seu gênero sexual. 

Eu lhe disse que sabia que ele era um menino, e que gostava de sê-lo, contudo esta não era 

uma situação tranqüila, na medida que pessoas importantes para ele colocavam em dúvida, se ele 

seria um bom menino de verdade. A questão era que ele precisava demonstrar muitas vezes que 

era um garoto forte, que podia enfrentar a raiva do pai e apanhar de um adulto como se fosse um 

homem grande. Talvez precisasse provar para muitos que ele não era fraco nem medroso, para 

ele coisa de ‘bicha’. Ele precisava bater nas pessoas, para se mostrar valente e sem medo de 

nada. Mas ele temia perder algumas coisas, porisso precisava defender tanto o que era dele, todo 

o tempo... 

‘É tia,eu não consigo mais parar de fazer isso, e fazer, e fazer...Vai, pega outro carrinho 

para você, vamos fazer uma corrida, quem ganhar vai ganhar muuuito dinheiro.’ (A quantidade 

foi demonstrada com os braços estendidos em um grande arco). 

Ouvimos barulho na janela e ele se inquietou gritando: 
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‘Chispa daqui, vocês estão me atrapalhando!’ Eu novamente asseverei que estávamos 

protegidos ali, que eu trancara a porta e não permitiria invasões no seu espaço e horário. Ele 

disse que depois iria contar à mãe sobre os ‘bicudos’. Eu quis saber o que ela faria com eles: 

‘Ela vai bater neles!’ 

Eu perguntei se bater resolvia as dificuldades. Ele abaixou a cabeça e respondeu que bater 

não adiantava nada, ‘só traz dor.’ A seguir desenhou um emaranhado na folha, expressando sua 

imersão em áreas de confusão e névoa; mostrou-me um  grande cifrão, referindo-se ao montante 

de dinheiro que gostaria de ter (Fig. 8). 

 

 
(Fig. 8) 

Ouvíamos vozes no corredor, enquanto Murilo dirigia-se à casinha de bonecos. Ele estava 

extremamente preocupado que os irmãos entrassem na sala por uma fresta que ele ainda não 

houvesse considerado. Percebia que sua liberdade para brincar e  sua espontaneidade já estavam 

tolhidas, por sua expectativa ansiosa de invasão. Ao final da consulta, ele me pediu para que 

reafirmasse à sua mãe que a sala era ‘somente dele’. Diante da tentativa de entrada dos pequenos, 

enquanto a mãe conversava comigo, ele, guardião atento, empurrava-os para fora da sala, 

forçando a porta. Eles choravam, e a mãe me olhava atônita, demonstrando não compreender a 

angústia de Murilo em preservar seus espaços. Conversamos sobre essa necessidade da criança, e 

ela observou que Murilo gostava de brincar sozinho, e ficava melhor quando não tinha mais 

ninguém, ‘como se ele quisesse ser único’, condição da qual ele nunca usufruíra, pois desde o 

início teve que compartilhar a mãe com o irmão gêmeo, em uma disputa que parecia não ter mais 

fim. 

À saída, ele foi comentando pelo corredor, com aspecto altivo e dirigindo-se aos outros 

técnicos, que ‘aquela sala era só dele’. 
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Na semana seguinte, recebi-o para outra consulta. Logo ao me ver recomendou-me 

jocosamente que tivesse ‘juízo’, pois dissera haver esperado muito tempo por mim. Tal qual os 

pais que cuidavam dele, eu lhe parecia desajuizada, desimplicada e inconsistente no atendimento 

dele, ocasionando-lhe decepções, insegurança e espera. Eu estava ali à hora combinada para 

recebê-lo, o que não atenuava seus temores de abandono, embora soubesse que ele ansiava, 

desde havia muito, por aquela oportunidade de ser socorrido. Ele parecia agitado, demonstrando 

estar transtornado. No rosto, uma expressão de mágoa e decepção. Abordei-o sobre o motivo 

daquele humor e ele respondeu-me:  

‘Era para mim vir na frente.’ 

Referia-se agora à disputa com os irmãos, ao esforço que fizera para tomar-lhes a 

dianteira e chegar não somente a mim antes deles, mas também na corrida pelo afeto dos pais. 

Propôs-me fazermos desenhos: 

 ‘Vamos ver qual desenho vai ficar mais bonito. Vai ganhar um lápis bem bonito, quem 

desenhar melhor. Não vale copiar do outro hein?’, decididamente lhe era difícil a duplicidade 

gemelar. 

Resolveu espontaneamente retratar uma família (Fig. 9). 

 

              
                                            (Fig. 9)                                                   ( detalhe) 

Ele iniciou o desenho pelas crianças, depois fez a mãe conduzindo o bebê no carrinho 

cuja demarcação nervosa, mostra-se insegura e frágil. Ela não tem pernas, sustentando-se no 

veículo da criança, e é retratada de costas para os outros filhos. Tem expressão de satisfação com 

os grandes olhos voltados para esta criança. Os outros filhos, no plano do fundo, parecem estar 

em movimento na direção dela, têm os braços estendidos como se esperassem pelo holding 
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materno, por alguém que os carregasse também. Observo que estão soltos no ar, não havendo 

nada que os ampare.  

O pai está excluído da cena familiar, desta vez banido por Murilo. Quando lhe falei sobre 

este aspecto ele respondeu: 

‘Sem o pai é mais legal... Também com a berraria que ele faz, todo mundo fica nervoso.’ 

Outro aspecto importante relativo ao si-mesmo desta criança, correspondeu às duas 

figuras superpostas, provavelmente uma referência aos irmãos gêmeos. Note-se que uma delas 

está flagrantemente apagada, como demonstra o detalhe ampliado da figura ao lado. Sua 

presença, enquanto sombra  incerta e indesejável, denota um não-lugar, uma não-legitimidade de 

sua existência. Do modo como sentia, talvez só houvesse lugar para um filho, e o outro padeceria 

de reconhecimento. Dirigi-me a ele, falando-lhe sobre essa minha percepção, de que o repetido 

não valia. 

Enquanto me ouvia, ele providenciava outra folha, e me disse que tinha um CD de filme 

terror na casa dele, e que iria trazê-lo. Depois decidiu que pediria à mãe que me levasse até o seu 

lar para assistirmos juntos. Eu tinha a impressão que já adentrara na ‘casa’ dele, e estava em 

contato com as áreas e jogos aterrorizantes que vigoravam naqueles espaços. E, para dar mostras 

destas manifestações, ele ordenou autoritário, aos irmãos que nos circundavam:  

‘Chispa daqui.’  

Queixou-se que eles, às vezes, ‘perturbam a cabeça dele’, referindo-se às perturbações 

ambientais desorientadoras. 

Apresentei-lhe outro rabisco e ele me solicitou uma régua, respondendo-me que ‘queria 

fazer certo’, talvez andar na linha como lhe advertiam tanto. Eu lhe disse que podia fazer do jeito 

dele, que estaria bom para mim, o que o encorajou na execução de uma porção de flechas 

disparadas em alguém que sangrava: 

‘É um homem idiota. Vou fazer um montão de flecha nele inteiro. Tacou nele assim,  ó...’ 

(Fig. 10). 
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(Fig. 10) 

Depois desenhou ainda um arco e flecha maiores, dizendo ser um ‘atirador de flechas’, 

incluindo nesse trabalho, oriundo desde a impulsividade do menino, uma cabeça humana cercada 

por muitas flechas (Fig. 11), e eu pensei nele próprio alvejado e no estado de perturbação na 

cabeça que ele me referira. 

 

 
(Fig. 11) 

Depois retirou minha folha para ver o que eu havia feito. Encontrou um lápis que eu 

desenhara a partir do rabisco dele (Fig. 12). 

 

 
                                                             (Fig.12) 

Ele complementou o meu desenho, fazendo um clipe com uma borracha ao lado; eu 

desenhei um caderno e ele preencheu as várias linhas dele com vários A A  A. Na temática da 

escola e do aprender que retornava, era a letra A (que designa o feminino) que se repetia 

perseveradamente e sem deixar lugar para a diferença. As flechas que ele ia desenhando 
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rumavam em seqüência, rasgaram o caderno e depois voltaram-se para mim. Eu acolhi a 

determinação do gesto dele em minha direção, emiti um gemido e fingi despencar. Murilo se 

divertia em poder atingir-me, em plena manifestação de sua força e falicidade. Em seguida foi 

brincar com a casinha mirim dependurada na parede próxima à mesa onde estávamos. Esse 

equipamento composto de divisões internas fixas e de um mobiliário solto foi alterado diversas 

vezes por ele. Até que retirou um espelhinho do quarto e indagou: 

‘Espelho, espelho meu... Existe alguém mais feio do que eu?’  

Depois desenhou uma figura grande e forte, porém um tanto desconjuntada e ambígua. O 

personagem, denominado de forma indefinida pelas letras XL, tinha o tronco dividido na altura 

do seio e, curiosamente, portava uma longa saia. O personagem segurava um espelho partido 

diante de si, e se interrogava sobre a imagem nele refletida (Fig.13). Fragilidade e força, 

feminilidade e masculinidade, combinavam-se no desenho, e, pensei no quanto ele se sentia 

instigado pelas dúvidas e provocações paternas sobre sua virilidade. Talvez, e até mesmo por 

esse motivo, fosse impulsionado na direção da identificação com a mãe, alternativa que muito o 

assustava.  

 

 
(Fig. 13) 

Havia um caminho a ser percorrido, até que os elementos masculinos e femininos se 

acomodassem em sua identidade, rumo à bissexualidade saudável e não o empurrassem para os 

mecanismos dissociativos134.O personagem do desenho de Murilo, com uma mão diminuta e 

                                                           
134 Esta afirmação toma em conta o referencial winnicottiano sobre as dimensões do ser e do fazer e, 
correspondentemente aos aspectos masculino e feminino da personalidade. Winnicott considerou que os 
psicanalistas se devotaram ao estudo dos aspectos pulsionais do relacionamento objetal, negligenciando as relações 



 

 

131

outra exagerada, sugeria-me a problemática do furto; ele, num gesto provocativo de confronto 

com o pai-ambiente, expressava os seus elementos masculinos, porém também se apropriava da 

capacidade de sedução, dos desejos e do corpo materno. O furtar, que implica o ambiente, refere-

se à busca não somente de ter a mãe, mas também de ser como ela. Ocorre que a criança teve 

que se desenvolver com base em uma capacidade incipiente de ser, por falhas maternas no 

estabelecimento das silenciosas relações de identidade sujeito-objeto. Eu diria que Murilo se 

identificava com um seio agressivamente ativo, um seio do fazer, que não é satisfatório no 

estabelecimento da identidade inicial.  

Em que espelho se mirava aquela criança que, tomada pelas necessidades narcísicas de 

aceitação, diante do não atendimento destas constituía-se como o mais feio de todos? O seu 

exercício narcísico colocava-o diante do horror da própria imagem fragmentada, partida, que não 

lhe devolvia uma sexualidade una, que o apaziguasse. Além disso, as punições e ameaças 

pareciam confirmar que ele era o pior que uma criança poderia ser. Considerei importante, 

naquelas circunstâncias, auxiliar a criança a discriminar-se do terrorífico, estabelecer os 

contornos entre os aspectos do si-mesmo e o objeto mau e intrusivo, e configurar-lhe que a 

violência e a perturbação ambientais, não se originavam nele. Rapidamente ele se voltou para a 

casinha e retirou dela todos os bonequinhos, colocando-os no chão. 

‘Eles vão morar na rua porque são bocó. Gastaram todo o dinheiro deles de uma vez, 

são burro, né?’ 

Colocou na casinha uma outra família, dizendo que eles sim iriam viver felizes: 

‘ Aqui não vai faltar nada!’ 

Arrumou os cômodos de modo desajeitado, os objetos caíam, sendo distribuídos pelos 

ambientes de modo desconexo. Atrapalhou-se muito diante da incumbência de construir um  

novo ambiente para a família; estava ainda mais ansioso. Após muitas tentativas de ensaio e erro, 

ele montou um quarto para o pai na frente da casa, separado do quarto da mãe, alojado nos 

fundos. As crianças foram amontoadas num terceiro dormitório... que lugar haveria para elas? 

Encarregar-se da disposição das pessoas pela casa, tentar dar uma ordenação ao caos, 

mergulhou-o em profunda turbulência, angústia e confusão crescente. Após acompanhá-lo, 

propus que desenhasse, pensando que ele poderia se articular e se reunir, por meio do grafismo. 

Ele, demonstrando considerável capacidade de usar a situação terapêutica, aceitou minha 

proposta  buscando lápis e papel. Prosseguiu comunicando-se e organizando-se a partir das 

                                                                                                                                                                                           
que se encontram na capacidade de ser, até que uma legião de pacientes os conduzisse às pesquisas dessas esferas na 
constituição humana. A propósito das considerações que convêm a este estudo, ver “Nota adicional sobre o tema do 
furtar”(1966) , in: Explorações Psican... Na revisão que procedeu nos estudos sobre o roubo,  Winnicott afirmou 
que o furtar corresponde ao elemento masculino, mas também ao feminino. 
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condições que eu dispunha a ele. Desenhou um carro de corrida visto de cima, mostrando-me o 

lugar do câmbio e do volante (Fig. 14). 

 

 
(Fig. 14) 

Mostrou-me que o carro era um ‘turbo’, e que estava saindo muito fogo pelo 

escapamento. Contou-me uma história, que tive dificuldade em acompanhar, devido ao ruído do 

ventilador velho na sala abafada. Seria algo assim como um carro turbinado que veio correndo, 

entrou no estacionamento do shopping, e o segurança deu ‘porrada’ no dono. Perguntei o motivo 

da agressão e ele argumentou que o dono não cuidou direito do carro. Como castigo, o segurança 

cortou a mão dele.  O desenho mostrava a figura riscada, com evidência do castigo aplicado 

sobre uma de suas mãos. Acima da figura mutilada, escreveu o próprio nome, que surgia de 

modo bem evidente. Também era evidente a alusão a severos castigos aplicados diante do que 

excedia, ou seja, o turbinado nele: na verdade, o dono do carro foi mutilado por alguém que 

deveria prover segurança. Era o castigo pela inadequação, descuido e descontrole, tal como na 

alusão à família condenada a viver na rua, pois se descontrolara nos gastos. 

Ao término da nossa conversa ele parecia mais tranqüilo e integrado, pedindo-me para 

que guardássemos tudo direitinho no armário. Fez questão de deixar tudo arrumado antes de sair, 

ajeitando a cortina, o mobiliário, como se pudesse deixar tudo ali preservado. Foi em busca de 

um brinquedo para levar para casa, e dirigimo-nos ao refeitório para que ele lanchasse. Observei 

que ele consentia em compartilhar esse contexto com os irmãos, que se aproximavam de mim 

para contar-me fatos da vida deles.  
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Em nenhum momento Murilo confirmou, no meu entender, alguma hipótese de 

irrequietude ou transtorno de atenção, como supunham na escola. Observei que era muito ágil e 

determinado na direção do que queria, mas não havia hiperexcitação ou caos, no seu proceder. 

Ele talvez perdesse o estado essencial de coesão, em circunstâncias de violência e rejeição.  

‘O meu pai bateu na minha mãe. Você não pode prender ele? Fico nervoso! Se ele fizer 

outra vez eu pego a faca e mato ele... mas não deixa ele saber!’  

Fazia sentido compreender seus desarranjos, como efeito do medo e do susto pelo 

destempero paterno e abatimento da mãe. Inflar-se e incendiar o ambiente à volta poderia ser 

uma manobra para afastar a depressão e trazer a mãe de volta à vida de investimentos. Chegou a 

desabafar: 

‘Tô com o saco cheio do meu pai, eu vou largar ele! Não quero mais ser filho dele. Ele só 

fica me perturbando, perturbando tanto a minha cabeça que não consigo esquecer as coisas. Eu 

já não estou conseguindo tirar as notas boas.’  

Ele precisava esquecer ou se lembrar das cenas traumatizantes, qual seria a saída 

possível? Impotente diante das pressões, Murilo via seu rendimento alterado. 

 ‘Quandos que ele ir, então  eu vou esquecer tudo.’  

O escorregão da linguagem não indicaria as inúmeras partidas paternas e o anseio por 

uma que fosse definitiva e pudesse pôr fim às suas perturbações? A seguir, ocorreu-lhe fazer um 

traço ‘da hora’, e entregou-me, com um sorriso maroto, um desenho elucidativo, que consistia 

na retratação de uma pessoa engaiolada (Fig. 15). Comentou: 

‘É um homem de 9 anos, ele foi presinho para não arrumar confusão. Ele é burro e 

idiota.’ 

 

 
(Fig. 15) 
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Quem seria o menino-homem encrenqueiro, ele próprio, ou o pai? Mais uma vez eles 

pareciam embaralhados nesse aspecto, promovendo desafios e provocações e necessitando de 

uma formatação, um enquadre. 

‘Você já viu super herói? Sou eu!! Sou o Homem Invisível, o Homem de Pedra, o Homem 

Elástico, o Homem de Fogo.’ Não havia auto-apresentação melhor que o menino pudesse fazer 

de si, enunciava suas reações defensivas como pedras em estado bruto, rijas e ferinas, mas 

também capazes de elasticidade e maleabilidade. Por meio delas, Murilo aprendera a fazer-se 

imperceptível em sua condição de inexistente, e, ao mesmo tempo incendiário. Na figura 16, ele 

realizou uma figura masculina, fortalecida, com armas de ferro e em posição de ataque, 

detalhando-me todos os seus poderes de defesa: 

‘Ele é fortucho e vai ganhar do fracote. O espinhado protege o corpo dele’.  

 
(Fig.16) 

Eu que podia entender o sentido do espinhado nele, o vi arrumar o mobiliário da casinha 

logo em seguida, o que indicava que se preparava para ir. Agendei o próximo contato com a 

mãe, que parecia ansiosa em discutir a questão do filho. Nesta oportunidade, as crianças foram 

deixadas na sala de Pedagogia da instituição, em atividades de entretenimento. Conversamos 

longa e proveitosamente sobre os temores de Murilo de que a mãe não tivesse alguma motivação 

para ocupar-se dele, senão pelo trabalho que ele lhe dispensava. Por outro lado, ele certamente se 

constituíra em um grande parceiro dela,  cumpliciando-se  com ela em suas dores e vitimização. 

Reavivava também o pai, retratando-o em seus aspectos mais sobressalentes, ou seja, em sua 

conduta onipotentemente agressiva. Expulsá-lo da escola seria confirmar a potência de sua 

maldade e periculosidade. 

Ressentido pela falta de um reconhecimento singular, especialmente a partir da chegada 

dos muitos irmãos, Murilo viveu a mudança ativa dos pais frente a ele. O irmão debilitado, que 

durante um tempo exigira ainda mais atenção dela, impunha maior constrição às necessidades 



 

 

135

deste filho. Por ser o mais resistente, tinha que prosseguir consigo mesmo, sem contar sequer 

com o apoio paterno como compensação. Ao  contrário, ele teve que se constituir no objeto-

receptáculo para o qual convergia a ira desmedida do progenitor, sempre a espremê-lo com suas 

exigências e desafios, cada vez mais incitado aos estados de ameaça, terror e pânico. 

Quando o ambiente se tornava demasiadamente atormentador, Murilo era levado a níveis 

crescentes de agitação reativa e à necessidade de também provocar e assustar, sentindo-se, desse 

modo um super-herói, ao tomar a rédea da situação violenta. Em meio à nossa conversa sobre a 

condição do filho, a mãe explodiu em sua reação emocionada, concluindo que precisava tomar 

uma decisão quanto à sua vida, para não comprometer ainda mais os filhos. Foi se mostrando 

mais segura e assumindo um posicionamento frente à situação que o vitimizava.  

Aproximou-se calmamente da mãe, contando a ela o que havíamos realizado em nossos 

encontros. Os irmãos haviam lançado seus agasalhos pela janela da sala num gesto de 

desnudamento e de entrega, que não passou desapercebido a Murilo:  

‘Não é verdade que você falou que eu que mando aqui?’, perguntou-me sorrindo e 

recolhendo as vestimentas do chão. Quanta importância Murilo atribuía ao espaço terapêutico, 

vivido necessariamente como próprio, único e altamente subjetivado, porque adaptado às suas 

demandas. Havia sobretudo o sentimento de domínio sobre tudo ali.  

Na consulta seguinte, ele trouxe o bonequinho-herói que levara para casa. Guardou-o 

cuidadosamente no armário, por considerar que outra criança poderia precisar dele. Chamou-me 

a atenção que ele não escolheu nenhum outro para carregar consigo, como se houvesse esgotado 

o jogo de extensão consultório-casa e alcançado uma experiência completa, que podia ter um 

fim. Disse-me animadamente que daquela vez iria passar de ano escolar:  

‘Eu fiz tudo! Mas a professora berra tanto que eu já estou quase perdendo a voz.’   

O lapso que ele cometeu, fez-me pensar na experiência de colagem de Murilo ao 

agressor, já não sabia de quem era a voz impositiva, se dele mesmo, ou do seu cuidador. 

Acrescentou em seguida, que o pai berrava ainda mais que a professora, vinculando-os em suas 

associações.  

Depois contou uma história acerca do personagem da Mônica e seus amigos. Estes 

conhecidos agentes de histórias infantis, no enredo de Murilo encontravam-se envoltos em 

desventuras de vida, de loucura, e de morte merecida: 

‘A Mônica dentuça comeu o Cebolinha, o Sansão, o Cascão, a Magali, daí ficou louca. O 

velhinho mágico tirou eles da barriga da Mônica, arrancou o cérebro dela e jogou fora, porque 

ela era ruim, e pôs outro no lugar. Mas ela morreu. Ela era assim por causa do bêbado idiota, 

que ficava louco e batia no carro. Mas só o carro dele que quebrava.’ 
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 É interessante observar que a conduta anti-social da briguenta Mônica foi justificada, 

pelo autor do texto, como resultante de um outro agressor provocativo e descontrolado, que a 

deixava sem outra saída, senão a morte ou tentativa de substituição do cérebro. Murilo 

expressava seus temores e suspeitas de ter uma constituição ruim, defeituosa e irreparável. Ele 

parecia invadido tanto por loucos e ameaçadores impulsos de devoração, quanto pelas ansiedades 

relativas ao que poderia suceder-lhe, como demonstrava a história que me relatou Solicitou-me 

uma folha e disse que iria fazer um desenho, para isso, e pediu que eu lhe fizesse primeiro um 

rabisco. Na folha retratou um lago contornado e, no centro deste, um patinho e um cisne, 

mostrando-o também à mãe (Fig. 17). 

 

 
(Fig. 17) 

Neste, pareceu-me apresentar aspectos de si-mesmo mais bem delineados, circunscritos, 

contendo o inofensivo dele. Ao invés do fogo, um plácido lago. Recordei-me também do 

primeiro desenho de ele solitário, e agora a referência quanto a estar acompanhado. Falamos 

sobre o fato de ele não ser perigoso, feio ou maldoso, por sentir o que sentia e ser como era. 

Refletimos juntos que seria necessário uma ajuda à família e uma intervenção também na escola, 

pela qual acionaríamos o setor de pedagogia do Projeto. Com o consentimento dele, tracei um 

plano de atenção que afastasse os riscos de punição e que, oferecendo contenção, estimulasse a 

expressão dos talentos da criança, tão visivelmente manifestos nas consultas. 

À saída, Murilo constatou que os funcionários, reunidos para uma comemoração interna, 

haviam deixado uma parte do bolo e refrigerantes sobre a mesa da sala frente pela qual 

passávamos. Frente à vivacidade de sua reação, convidei-o para irmos até lá, e ele de pronto 

aceitou servir-se. Enquanto devorava as lascas de chocolate, Murilo punha-se a sonhar, realizava 

movimentos no ar que assumiam formas, linhas invisíveis que culminavam em sua boca e língua. 

Disse-me alegremente: 
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‘Tia, como você acertou, fazia tempo que eu queria comer bolo! Eu já tinha pedido pra 

minha mãe fazer bolo faz tempo, mas o forno lá em casa não tá funcionando!’ 

Ele parecia haver encontrado o que necessitava, como se fosse uma refeição em ocasião 

acertada, e eu sabia que, mais do que lhe alimentar o corpo, saciava seu espírito esperançoso. Ele 

sugeriu que convidássemos os irmãos. Compartilhávamos aquele momento com os pequenos, 

que cercaram a mesa como formiguinhas, esvaziando-a rapidamente. Dividiram amigavelmente 

o que sobrara, depois lamberam as colheres, os pratinhos, como co-partícipes de uma ceia. Ele se 

retirou para levar uma fatia à mãe e, ao retornar, havia apenas o seu pedaço, cuidadosamente 

reservado num canto da mesa, pois até então, ele apenas se servira do que estava à volta do prato. 

Despedimo-nos e combinamos o encontro seguinte. Não me escapou a constatação de que o 

garoto caminhava devagar pelo corredor, com seu pratinho à mão, distribuindo partes de seu 

pedaço aos irmãos menores, como uma mãe preocupada e nutridora faria. 

No encontro seguinte ele  se lançou em minha direção com um abraço, enlaçando-me 

pelo pescoço, num impacto tal que me desequilibrei por instantes. A mãe sorriu e, como eu, 

pareceu compreender a afetividade em expansão desajeitada, não o repreendendo, como fazia 

anteriormente. Ao contrário, mostrava-se compreensiva. Afirmou que o filho precisava muito 

falar comigo sobre as coisas que estavam acontecendo em casa. Fomos para a sala, onde quis 

jogar um complicado jogo de estratégia que havia no armário. Depois pegou uns soldadinhos e 

carregando-os consigo para uma das mesinhas, propôs que desenhássemos em separado. O que 

ele fez, daquela vez, foi reproduzir no papel o gesto daqueles bonequinhos embandeirados, 

empunhando armas, fortes e com mãos enormes, evidências de sua virilidade, força e destemor. 

Disse-me que o desenho era sobre ‘uma guerra’ (Fig. 18). 

 
(Fig. 18) 

Ele, combativo, persistia buscando um modelo positivo de identificação masculina,  uma 

rivalidade possível e sustentada por um pai íntegro e não ambíguo e imaturo. Note-se que o 

oponente no desenho está incompleto sem pernas, rosto, e impotente apesar da referência de 
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falicidade na evidenciação das armas. Em meio à nossa conversa, falou-me de suas preocupações 

com  acontecimentos externos de dimensão grandiosa, e aproximamo-nos gradativamente da 

questão que  sabia ser um dos motores de sua vinda. Dizia-me:     

‘ Nova York é um perigo,  né tia? Tem furacão e enchente... Eu não tenho medo de 

furacão,  nem das pedras. Eu já sou forte!’ 

Os irmãos tinham medo de furacão, ele não: 

‘Também eu sou o irmão mais velho deles, né...’ Em resposta à minha observação de sua 

gemelaridade, ele justificou ter sido o que nasceu primeiro. De fato, observei que ele tratava o 

irmão como se esse fosse bem menor do que ele. 

Relatou-me, então, que estava difícil ‘passar de fase’ (referindo-se também ao jogo de 

vídeogame do Tarzan, que ele jogava com o pai, tentando superá-lo). A etapa a ser ultrapassada 

referia-se também à acomodação das insistências pulsionais, que inicialmente o levavam a um 

quadro importante de desarticulação e estado confusional. Era uma catástrofe não ter um pai em 

sua posição, mas também era difícil abandoná-lo, como vislumbrava que teria que fazer, diante 

da separação dos pais, tema aflitivo que vinha em discussão na família. A mãe informou-me que 

o pai decidira procurar o serviço de atendimento a pais e aderir ao tratamento, embora ela não 

soubesse ainda o que aquela atitude significava. Ela, porém, estava firme em seu posicionamento 

de não mais tolerar a violência doméstica e encaminhar as providências para a separação. Murilo 

confidenciou-me como se sentia: 

‘Se eles eles se separar aí já era... Aí que tá o problema. O que que eu vou fazer heim, 

tia?’ 

Murilo sentia que os pais, em rivalidade, o colocavam em posição angustiante de emitir 

sua opinião, obrigando-o a fazer uma escolha, ir para a capital viver com o pai que lhe prometia 

uma TV gigante e muitos joguinhos, ou permanecer na casa da mãe, com os irmãos. Dirigindo-se 

à casinha, dispôs os bonequinhos em camas separadas, ‘senão dá confusão’: 

‘ Assim fica fácil para não brigar.’  

Enquanto ele enunciava ali comigo a necessidade de colocar barreiras, discriminar os 

espaços e individualidades, os irmãos se agitavam do lado externo da porta, gemendo, pedindo 

para entrar e fazendo escorregar seus dedinhos pelo vão inferior da porta. Impossível para mim, 

desconsiderar seus apelos, enquanto ele desenhava e dizia a eles para‘chisparem dali senão daria 

porrada na cara deles’, embora me sorrisse, dizendo estar brincando.   

Seu trabalho consistiu de uma extensa e estreita pista de corrida, intensamente trafegada, 

circuito nervoso no qual destacou o ponto de chegada. Enunciava ser necessário colocar um 

término na desenfreada disputa. Além de conferir um foco ao marco de chegada, denominou os 
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pilotos dos carros com os nomes dos irmãos. No desenho ele realizava seu sonho de estar à 

frente, ser o principal e o número um no pódio materno. Interessante foi o fato de haver 

suprimido a referência à irmãzinha menor da figura, talvez porque sentisse que a disputa não a 

incluía, ao menos até aquele momento (Fig. 19). 

 
(Fig. 19) 

Ele disse que o desenho estava parecendo com uma ‘letra de música’ e propôs que 

fizéssemos algo como uma partitura musical, com a pista. Ao término, a rivalidade, que era  

persecutória e excludente, transformava-se na pauta de notas e sons, trazendo a busca do 

convívio afetuoso, da harmonia, para criar a composição ansiada. Ele saiu da sala assoviando, ao 

término de nosso encontro. Posteriormente  estive com a mãe, que me confirmou sua decisão de 

separar-se, gerando intensa reação do cônjuge paterno. Contudo, encontrava-se firme em seu 

posicionamento de reivindicar e defender seus direitos e os dos filhos, apesar das ameaças e 

chantagens que vinha sofrendo. 

Na sessão seguinte, Murilo abordou- me, indagando-me se eu era policial. Disse que ele 

iria trabalhar na polícia, quando crescesse. Posteriormente alcancei a compreensão que, com suas 

fantasias de ser poderoso, ele referia-se às manobras paternas de retaliação frente às pessoas da 

casa: 

‘Quero que o juiz mande prender o meu pai. Ele tomou a máquina de lavar da minha 

mãe, o som e a televisão lá de casa, só pra comprar uma TV bem grandona para ele. Vai 

mandar tirar o portão onde a gente brinca. Ele deu os brinquedos depois passou quebrando com 

o pé, de propósito!! Ele só fica se mostrando que tem muito dinheiro.’ 

O menino relatava-me aquela situação visivelmente entristecido e cabisbaixo, enquanto 

manipulava bonecos dispondo-os pela casinha, que ia sendo despojada do mobiliário. Murilo 

prosseguiu disposto a conversar, detalhando-me sua relação com o pai: 
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‘Não gosto que tenho um pai desse jeito, ele só fica nervoso comigo. Não sou mais filho 

dele, assim não pode mais relar nem um dedinho em mim. Até que enfim a minha mãe separou 

dele... Não sei por que ele fica ruim de mim... não fala nenhuma coisa boa para mim... só 

palavrão, porrada e chute que dói. Não pode nem estudar direito.’ 

Enquanto reclamava da escola ‘tregal’, cujo regime extenso de aulas e atividades 

escolares o deixava ‘passando mal e com dor de cabeça’, ele me mostrava como a dor mental se 

expressava no psique-soma. Confirmava também sua insatisfação diante dos maus-tratos 

paternos, um ódio que lhe sobrevinha sem nuances, contornos ou mediação, arrebatando-o em 

estado bruto:  

‘Ele briga mais com eu... Não gosto que tenho um pai desse jeito, ruim igual a ele. Não 

sei por que ele tem tanta raiva de mim. Acho que ele aprendeu com o pai dele, e não sabe ser um 

pai bonito. O que ele está fazendo com nós, a gente tinha que fazer com ele. Quando eu crescer 

vou fazer assim com ele também, dar porrada até matar ele e a amante dele.’ 

Ao afirmar sua incompreensão diante da inaceitação paterna, Murilo tocava em questões 

da constituição psíquica e sexual do pai, embora não conseguisse apreendê-la em sua 

significação plena. Conversamos sobre sua raiva e impotência diante das injustiças que sofria, 

enquanto nos envolvíamos na execução do Jogo do Rabisco, e eu pensava mais profundamente 

nas dificuldades de Murilo em abandonar-se a uma relação de amor e especialmente de ódio, 

com o pai, perdendo uma experiência integrativa fundamental.  

No laborioso trabalho interno que realizava diante das disfunções e impossibilidades do 

holding paterno, o paciente dava mostras de perceber mais realisticamente os limites do pai, ao 

mesmo tempo em que anunciava o risco de que ele permanecesse nele, engessado enquanto 

objeto interno, aterrorizante e onipotente em sua destrutividade. Dessa maneira, não poderia vir a 

ser destruído, nem destituído, e sequer “usado”135.  

Murilo tomado pela densidade de suas formulações, recebeu o traçado que dispus para 

ele, preocupando-se em reforçá-lo várias vezes. A partir da garatuja, realizou um menino forte, 

grandioso e consagrado por alguma vitória obtida. A proporção monumental desse personagem, 

assim como a da letra que encabeçava o papel, confirmou-se  quando uma casa e um carro foram 

desenhados ao lado, com um homem diminuto em marcha (Fig. 20).  

                                                           
135 Este conceito refere-se a um dos modos de relação de objeto propostos por Winnicott (1968a): o de uso do 
objeto. Para vir a ser ser usado de modo a contribuir para o desenvolvimento pessoal e para os processos criativos, o 
objeto não deverá estar mais tão subjetivado.  Desse modo, a criança poderá ter acesso ao objeto tal como ele é, 
longe da esfera da onipotência primária. Para alcançar essa dimensão relacional, há que se ocorrer a uma destruição 
necessária na fantasia inconsciente, à qual o objeto deve sobreviver para que, mais do que criada, a realidade externa 
venha a ser reconhecida, e incluída nos processos de apreciação das realidades, imprescindível ao viver. 
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Ele batizou seu herói com o nome que me confessou gostaria de ter, escrevendo Rodrigo, 

‘meu nome  predileto’; apelidou-o ainda de Jackshan.  

Este era um  exímio lutador, conforme me demonstrava seu pequeno mentor, nos gestos 

rápidos que executava pela sala, ao incorporá-lo. 

 
(Fig. 20) 

A seguir eu iniciava a transformação do rabisco dele em um rosto, quando o paciente me 

interpelou: 

‘Quem é este cara? Faz uma cara feia nele, pra eu ver.’ Solicitou-me que o deixasse 

continuar fazendo o corpo do boneco. Este desenho se revelou em um vívido retrato do 

progenitor alojado em uma poltrona, caracterizado como muito grande, diante do carro e da outra 

figura humana que compõem a cena. Ele acrescentou que ‘o pai está na igreja diante do pastor, 

e que ele sempre está assim com cara de mau’. Observei a rigidez do retrato paterno. Os braços, 

pernas, pés e boca foram realçados pelo garoto, áreas corporais que se constituem para ele, em 

instrumentos da irascibilidade paterna (Fig. 21). 
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(Fig. 21) 

Murilo ainda complementa seu trabalho afirmando: 

‘ Só o olho dele é que é fraco!’ 

De fato, em suas considerações sobre o pai, Murilo, que carecia de um olhar paterno 

benevolente para com ele, também revelava a fragilidade de seu progenitor, que só podia 

(pro)ver a si mesmo, extremamente falho em sua função de espelhamento. O menino ficara sem 

possibilidade de integrar seus ódios e viver uma continuidade a partir deles. Assim como o riso e 

a alegria são possíveis ao encontrarem numa boa piada ou em uma comédia, os objetos que os 

viabilizem, os ódios não podem prescindir de veículos apropriados para realizá-los. Parecia-me 

que Murilo, todo o tempo, buscava viver uma experiência imaginativa de raiva, e torná-la 

disponível para os seus movimentos de crescer de modo criativo.136   

                                                           
136 Eu tinha para mim o malogro do ambiente em fornecer um suporte para as investidas cotidianas e agressivas do 
menino no confronto com o pai e os objetos do lar. Evoquei um fato de grande repercussão na vida particular de 
Winnicott, referido por ele em algumas passagens. Este, ainda menino, quebrara o nariz da boneca da irmã caçula 
num ímpeto raivoso, usando um malho de croquet. O pai, Frederick Winnicott, diante da resposta de elevada 
ansiedade da criança na emergência de afetos intensificados, limitou-se a remodelar o rosto de cera da boneca. Pó 
meio deste gesto, o pai permitiu ao menino uma experiência fundamental de restituição não-traumática, que dotou-o 
seu filho da capacidade de continuar agredindo, sem temor de ser destrutivo ou irreparável no auge de sua 
instintividade. Kahr, comentando esse episódio, na biografia de Winnicott, reconheceu que ele contribuiu para a 
compreensão madura do analista inglês que enfocou a importância de podermos expressar nossa hostilidade, sem a 
amargura de que nossa fúria condene os objetos amados e atacados ao aniquilamento. Penso que a obra de Winnicott 
foi um trabalho de construção e de desconstrução, enfrentando um ambiente político-institucional de princípios 
totalitários e hegemônicos, para o que necessitou de agressividade, destemor e inventividade, para escapar de 
posições de entricheiramento. E assim, não desistiu de desbravar os territórios psíquicos insuspeitados que tanto 
contribuíram ao avanço da psicanálise. In: Kahr Brett,  A vida e a obra de D. W. Winnicott: um retrato biográfico. 
Rio de Janeiro: Exodus Editora, 1996.    
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Aproximávamo-nos dos momentos finais da sessão, e ele, que me solicitara que fizesse 

algo com a massinha branca do armário, recebeu de mim um pequeno par de asas, com o qual 

pôde partir. Ele parecia satisfeito ao ter claro que podia ir-se, pois chegara a um ponto:  

‘Eu vou largar ele e suas trapalhadas. Eu só tava decidindo ficar com o meu pai só por 

causa da televisão que ele tem, desse tamanhão!’ Ele então abriu os braços, demonstrando o 

espaço que ambicionava ser inserido dentro universo afetivo do pai. E continuou:  

‘Mas olha... eu só pensei e não falei para ele. Eu não me importo de ficar sem o 

vídeogame que ele levou.’ 

Manifestamente aliviado, liberto e desimpedido, frente às perdas e renúncias que se 

tornavam possíveis para ele, Murilo parecia comemorar o novo lugar alcançado, com uma dança 

pop, na qual exibia saltos e gesticulações hábeis e articuladas, que conferiam beleza e graça 

àquela criança. Em sua movimentação desenvolta e plena de experimentações, ele incorporava a 

luta à dança, afastando-se da concretude da dura realidade externa, e das fantasias de perda e 

perseguição relativas a ela. Foi tudo muito rápido. Enquanto eu admirava sua desenvoltura, 

marcando o compasso de sua dança com palmas como me solicitou, asseverei a Murilo, em plena 

posse de sua corporeidade, que ele tinha o direito de pensar e de angustiar-se com a situação dos 

pais e da família, com tantas brigas e perdas. Porém, prosseguir com o seu brincar, com sua 

imaginação e suas soluções criativas, era uma boa saída diante das dificuldades da vida.  

No espaço potencial da sessão, de posse de um self mais autônomo, ele brincava e se  

curava da  fixidez e aprisionamento na relação com o agressor, na qual não havia nada mais a 

aprender. Murilo abria-se para a realização de uma vida cultural: modelou bonecos com capas e 

armas; desenhava, recortava e colava homens fortes porém alegres e viris, que saíam do papel e 

ganhavam um plano tridimensional. Os trabalhos manuais chamaram a atenção dos colegas, 

aviões, circos, caixas, animaizinhos ganhavam inusitadas articulações, pelas mãos do pequeno 

criador, ‘antes os moleques só brigavam comigo, agora eles ficam atrás de mim dizendo: dá pra 

mim?’ Era tamanha sua inventividade que a mãe, ao visualizar seus trabalhos à saída da consulta, 

mostrou-se surpresa com a produção do filho e o elogiou orgulhosa. 

Compreendi que ele voltara para retomar num contexto de fidedignidade, a criatividade 

diante de um novo desafio, para não precisar sucumbir, desaparecer, mas poder separar-se. O 

pequeno, que parecia alcançar um contato maior com a realidade, compreendeu que não estava 

mais sozinho, tendo que se fazer falsamente de forte, como se fora um super-herói, inflado pelo 

atiçar paterno. Ele, agora, podia desincumbir-se do que não competia a um filho, como, por 

exemplo, se responsabilizar por unir ou separar os pais.  



 

 

144

O paciente parecia satisfeito, e como tudo se encaminhasse para o momento de término, 

fiz menção ao fato de que seus irmãos, que se agitavam crescentemente na divisa da porta e da 

janela da sala, porque queriam compartilhar conosco, talvez acreditassem que ali era um bom 

lugar para se estar e dividir os sofrimentos.  

Murilo encerrou nosso encontro menos movido pelo ressentimento e disposição a repetir 

a cadeia de violência, dizendo que agora sabia o que queria ser quando crescesse: 

‘Quero ser artista!’  

Achei interessante como, no poente da sucessão de consultas, o paciente transformava as 

referências bélicas de ser policial, e a prontidão para a luta, em aurora artística. O menino foi-se 

embora da consulta satisfeito, após abraçar-me fortemente, parecendo-me haver comunicado o 

sofrimento relativo às suas carências e recuperado uma relação criativa com a realidade.  

Na saída, contou-me que a mãe o levaria a uma Lun House, e que estava ‘sossegado’, 

porque daquela vez ele iria derrotar o monstro X. Nos termos dele, era possível ‘passar para 

outra fase’, mais evoluída, superação, que ele sabia não se fazer facilmente, mas que uma boa 

dose de sonho e de diversão, combinados com saídas inventivas, flexibilidade e tolerância muito 

poderiam auxiliar.  

Num encontro posterior, foi ainda em torno dos rabiscos que nos comunicamos 

substancialmente. Foi quando ele desenhou espontaneamente um rapaz alto, forte, de roupas 

coloridas e sorridente, denominado Lopó. Desta vez, o personagem aparecia empunhando uma 

guitarra, e não as costumeiras armas ( Fig. 22).  

 
(Fig. 22) 

A criação de Lopó era resultado de um fazer pelo impulso, situado no raio de alcance da 

onipotência do menino, que substituía o fazer reativo resultante da intrusão, e evidenciava uma 

mudança significativa derivada da força de ego que ele conquistava.  
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O paciente demorou-se na pintura da cena, e eu recordei-me de seu comentário anterior, de 

querer ser artista, sonho que ganhava relevo nele.  

Ele iniciara um percurso para se desvencilhar do efeito patogênico das projeções maciças 

que o afastavam de um sexual brincante, fazendo-o confundir-se em relação à sua masculinidade. 

As injunções paternas que o mergulhavam num “mundo sexual não inteiramente puro, mas apenas 
viril”, perderam a potência de algo traumático não-metabolizado, e vivido como um corpo 

estranho e perturbador pairando sobre sua constituição. Neste universo distorsivo Murilo era 

impelido a um modo de amar, nos termos de Rilke, “[..] apenas como macho e não como homem; a 
sensação sexual é algo de estreito, aparentemente selvagem, cheio de ódio, temporário, efêmero, que lhe 
diminui a arte, tornando-a inequívoca e duvidosa.”137 . Afastando estes riscos, o paciente conseguia 

promover, paulatinamente, uma transformação do violento em musicalidade criativa, dotando-o 

de uma outra posição a partir da qual apreciar o mundo.  

A partir do meu traçado ele desenhou um grande castelo, um tanto tosco e desalinhado, 

porém tratava-se de uma construção com aspecto de fortaleza, diferentemente do primeiro 

desenho que fizera, em que o menino trilhava um caminho que ia dar num lugar apagado e quase 

invisível.  

Eu vislumbrava mais uma vez, nas comunicações de Murilo, uma referência a um lugar 

protegido onde habitar (Fig. 23) e poder ser. 

 
(Fig. 23) 

Ele ofereceu-me um traço e ocorreu-me fazer com ele um skate. Murilo então resolveu se 

apropriar do desenho que eu havia realizado e perguntou:  

                                                           
137 Rainer Maria Rilke, Cartas a um jovem poeta. Rio de Janeiro, Ed. Globo, 2001, p. 38. 
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__ ‘ Posso contornar ele?’ 

E o fez, buscando como sempre algumas possibilidades de encontrar contornos, 

delineamentos, lugares que ancorassem suas imensas possibilidades de sonhar, felizmente não 

destroçadas. Entendo que elas se mantiveram preservadas e encontraram possibilidades de 

robustecimento nos encontros terapêuticos (Fig. 24). 

 
(Fig. 24) 

Sobre a prancha de skate ele desenhou uma criança coroada, reinando e divertindo-se 

feliz, ora deitada, ora em pé. Sobre ela, a luz da lua e a de uma estrela maior, que a recobria 

deixando um rastro benévolo no céu de sua infância. Vislumbrei o encerramento de nossos 

encontros, compreendendo que eu fora transformada de objeto subjetivo, propriedade e criação 

dele, em alguém de uma realidade compartilhável, como ocorrera na ceia do bolo e em outras 

situações.  

Ele solicitou-me, antes de ir embora, que lhe desse algumas folhas de papel, espaço para 

ele prosseguir traçando, brincando e compondo sentidos. Desta vez, sozinho. Penso que é 

possível terminar, quando o paciente ‘pode despir o analista de magia’, e quando o brincar se 

apresenta como possibilidade, que coloca o potencial em marcha. (Winnicott, 1965a) 

A mãe compareceu relatando que mudara Murilo de escola, inclusive ele não viera à 

consulta por encontrar-se em aula. Ele me enviara, por ela, um abraço, um desenho e um recado 

que ‘estava feliz’. De fato, ela avaliava que o filho estava contente com a nova professora, mais 

calmo e animado com os estudos. Ela também, mostrava-se melhor posicionada e mais 

fortalecida para resolver sua vida. Reafirmou sua determinação de encaminhar em definitivo o 

processo de separação, pois queria parar de ser tão maltratada e, ainda, aliviar a situação para os 

filhos. Considerou que, esperar que o filho fosse adulto o suficiente para compreender o pai e 

contemplá-lo em suas tendências vingativas, seria exigir demais dele. Ela cada vez mais se 
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afirmava no posicionamento de proteger-se a si e aos filhos da violência sofrida no âmbito 

doméstico, buscando meios para receber assistência material e jurídica e regulamentando as 

visitas dos filhos ao pai, que foi residir na capital.  

Admitiu que passaria a freqüentar um grupo de mães na entidade, e que jamais gostaria 

de perder a guarda do filho, por conta do marido que não queria se tratar. Conversamos que não 

se tratava simplesmente de confirmar com quem ficaria a guarda do filho, ou de transferir essa 

responsabilidade para outro cuidar dele, mas de oferecer a Murilo e aos irmãos, condições para 

crescerem e se desenvolverem a salvo das graves ansiedades e tumultos que um ambiente 

violento pode provocar.   

É estimulante quando conseguimos incluir nas propostas de atendimento, os pais 

disponíveis e sujeitos à mudança, no que se refere à repetição do padrão de violência familiar. 

Torná-los co-partícipes do processo de recuperação, é fator de grande valia para todos, como 

comprovou o atendimento a Murilo, mesmo que a adesão tenha sido configurada apenas pela 

progenitora. O pai, contudo não se mostrava indiferente ao processo, e, vez por outra  colocava-

se em comunicação comigo; vociferava ameaças à analista do filho, tais como a de que se eu 

quisesse defender o filho, ‘que o levasse para morar comigo e veria quem ele era’.  Ao término 

do processo da criança, o progenitor, menos fóbico e inamistoso, e, talvez mobilizado pelas 

mudanças do filho e da parceira, procurou o serviço social para uma entrevista, fato inusitado e 

bem recebido pelos técnicos. Colocou-se à disposição para ‘colaborar no que fosse necessário 

para o filho dar certo na vida’.  

A progenitora confessava-se muito aliviada com a evolução do filho, pois os episódios de 

furto antes verificados, não voltaram a se repetir, assim como diminuíra muito a irrequietude 

dele. Talvez porque Murilo, em nossos encontros, houvesse encontrado a sua capacidade de 

restaurar uma boa relação perdida com a mãe disponível. Ela, agora, podia apresentar-se a ele, 

mesmo quando o menino, no auge da ansiedade convocava o ambiente em termos de alguma 

demanda sua. Contudo pelo fato de ela não se mostrar evacuativa e desistente na relação com o 

filho, amplificando suas dificuldades de ajustamento, encontrava-o também menos rebelde, 

antagônico e perturbador. E assim os membros daquela família se movimentavam, cada um a seu 

modo, num campo antes dominado por ódios e intolerância. Almejavam um porvir melhor, em 

separado ou em comunhão, buscando e viabilizando as renovadas oportunidades de 

transformação que disponibilizamos.   
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II:   A menina da Rua e do Pecado: as consultas com Cecília 

 

O atendimento de Cecília foi desafiador também neste sentido, da transformação do self 

da criança e das repercussões no ambiente familiar. Quando fui ao encontro da paciente, na sala 

de espera, encontrei-a em pé, mirando pela janela com olhar muito distante. O corte de cabelo e 

as vestimentas que trajava, tornavam aquela jovem de 12 anos, muito assemelhada a um menino. 

Enquanto permanecia absorta, não respondendo ao meu chamado, a madrasta, que a 

acompanhava, apressou-se em abordar-me acerca das dificuldades da garota na convivência 

cotidiana, referindo desobediência e fugas do lar. Naquele local público, ela relatou que a 

enteada era muito problemática, que odiava tomar banho, ir à escola e auxiliar nos afazeres 

domésticos. 

‘ Já tentei colocar a menina no psicólogo mas ela não parou. É difícil doutora, tenho 

medo dela se perder. Agora está dando de pegar coisas das colegas e trazer para casa. Vamos 

ver se a senhora consegue alguma coisa com ela. Já estou a ponto de me separar do meu 

marido, por tanta briga lá em casa, só por causa dela.’  

Chamei a garota e a conduzi à sala de atendimento, para contornar a excessiva exposição 

produzida por sua acompanhante. Ela seguiu-me silenciosa, com expressão inamistosa e 

contrariada. A ficarmos sós, Cecília devotou-me um olhar de quem buscava algo, o que me 

estimulou a abordá-la. Perguntei como ela estava, e a menina mostrou-se disposta a colaborar no 

contexto de ajuda. Falou espontaneamente sobre o que julgava ser o seu problema, parecendo 

necessitar muito de um interlocutor: 

‘É que aconteceu aquilo comigo...aquela coisa ruim que acontece com as mulheres 

solteiras. E então eu fui no médico e ele falou que eu não era mais virgem. Quero esquecer o 

que aconteceu, mas não consigo tirar isso da minha cabeça. Acho que a minha vida está 

estragada de vez, agora que eu estou perdida. Eu me perdi.’  

(...) Então eu saio de casa e fico na rua para não ficar mais triste. Eu desço na Rua do 

Pecado, mas não faço nada demais. Fico lá ouvindo música e só, mas ninguém entende!’ 

Aquela menina pareceu-me à beira de um despenhadeiro, pronta a lançar-se nos desvãos 

da prostituição e da marginalidade, pelo forte sentimento de indignidade e desvalorização que a 

dominava. Ao revelar-me o processo de autodenegrimento pela perda corpórea sofrida, ela 

evidenciava estar movida por um rígido código moral internalizado, que a vitimizava. Visando 

conferir a tenacidade  da conexão que ela estabelecia entre haver sido desvirginada e sentir-se 

irremediavelmente estragada, provoquei-a a falar-me sobre sua história. Estava aflita, abaixando 

a cabeça e trançando os dedos das mãos de unhas corroídas, enquanto argumentava que ‘nenhum 
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menino mais iria querer ficar com ela a sério, casar... sabia que todos pensavam assim, o pai, a 

madrasta, as amigas’. Reconhecia que brigava muito em casa com todos, não porque não 

gostasse deles, mas se sentia muito nervosa e revoltada com o que era a vida dela.  

Cecília parecia uma criança que havia quebrado um brinquedo valioso, na plena posse da 

impulsividade. Agora lastimava o ocorrido e sentia o peso das recriminações das pessoas que a 

rodeavam, o que a tornava ainda mais condenável e irreparável aos olhos de todos. ‘Bem feito! 

Quem mandou fazer o que não devia?’, parecia ser o que lhe diziam em casa. Ela ansiava por 

uma mamãe (ambiente) que pudesse se aproximar dela, consolá-la e reunir seus pedaços, 

mostrando que nem tudo estava perdido, desde que retomasse o uso lúdico das pessoas e objetos 

e reativasse a esperança. Ela estava ‘perdida’ frente à lacuna instaurada,  desconectada, ela 

tentava recuperar um senso de mãe e de holding para não enlouquecer. A inaceitação de seu self 

corporal pelo meio, a levava à recusa a limpar-se, enfeitar-se como uma menina, sentir-se 

íntegra e não depreciada e estragada. Considerei de forma mais abrangente o feminino que 

Cecília não podia portar, pois ser menino era flagrantemente mais vantajoso, como ela percebia 

nos caprichos que circundavam a vida do irmão, na atenuação dos feitos praticados pelos homens 

agressores. Às mulheres só ocorriam ‘coisas ruins’, conforme legislava afetivamente em sua 

ordenação interna. Na escola que freqüentava era afastada do convívio das garotas, que talvez 

pudessem auxiliá-la a transformar o cenário de impossibilidades identificatórias. Cecília era vista 

como ‘masculinizada demais’.  

O encaminhamento à instituição decorreu de denúncia encaminhada pela direção da 

escola, após constatação de graves ferimentos corpóreos. Ela apresentava marcas pelo corpo e 

couro cabeludo, decorrentes das surras e pauladas de que fora vítima no lar. A menina referia 

sentir tanto medo nos momentos de agressão, que quando se desencorajava de permanecer diante 

da fúria dos agressores, ela fugia e se refugiava no chiqueirinho do quintal, até as coisas se 

acalmarem. Dizia ter aprendido a ‘chorar por dentro, para não se mostrar fraca para os outros’. 

A madrasta, a própria mãe e o pai batiam ‘merecidamente’ nela, que já nem chorava mais 

ao ser surrada, ‘porque era justo’, disse-me a garota. Submeter-se, era a única maneira de 

receber o amor de que necessitava, e o qual não podia dispensar. Assim como outras crianças 

que respondem aos maus-tratos com desafios e provocações, Cecília vinha a avalizar a violência 

contra si mesma, por sentir-se responsável pela desagregação do ambiente. As crianças 

vulneráveis encontram dificuldades, no início da prática abusiva, em diferenciar ou reconhecer 

os excessos no disciplinamento corporal. Aprisionadas nos circuitos dos maus-tratos, elas podem 

provocar o abusador a desferir ainda mais ataques sobre ela, como uma alternativa de obter 

controle e domínio naquele quadro penoso.  
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 Por mais temível que se configurasse a tragédia do lugar a ela destinado, encontrava um 

assentimento da parte de Cecília, que vislumbrava nas imputações injustas e condenatórias, 

alguma forma de cuidado e desvelo do outro para com ela. ... Afinal, ela necessitava agarrar-se a 

algo para não se ‘perder’ de vez, na voragem da agonia sem fim. 

 Quando me referi com prudência, à falta que fazia uma mãe reparadora e positiva para 

auxiliá-la a se proteger e a amar o seu corpo e o seu viver, ela respondeu-me duramente,   

forçando um ar de desdém: 

‘Nada a ver... minha mãe nem gosta de mim! Resolvi esquecer ela também! Só fico brava 

porque a minha madrasta fica nervosa comigo às vezes.’ 

A veemência da resposta apontava para o oposto da desimportância do vínculo materno, 

como ela afirmava. Cecília afirmou que procurava não se importar com lembranças, porque a 

mãe era “seca” com ela, e afirmou que por este motivo também estava ficando assim quando 

pensava nela. Pensar na mãe a fazia sentir, ainda que fosse revolta e mágoa. E assim 

aparentemente ressequida, a paciente foi-me relatando sua história, repleta de manifestações de 

grave negligência, desilusões, sedução e abandonos. Ela experimentou toda sorte de distorções e 

de abusos, que a empurravam para as manifestações anti-sociais, tendendo para a 

irrecuperabilidade, embora mantivesse a seiva da sensibilidade. Havia esperança. 

Afirmava ‘querer melhorar mas não conseguia, por mais que tentasse’, via-se fazendo as 

mesmas ‘coisas más’ para as pessoas, tais como mentir e pegar coisas dos outros sem 

autorização. À medida que falava, ela ia evidenciando sinais de crescente perturbação, 

encurvando-se e transpirando muito nas mãos, no rosto, o que apontava para uma desorganização 

depressiva que atingia toda a sua corporeidade. Era como se ela chorasse pelas mãos, as lágrimas 

que já não liberava pelos olhos, esses, palco de um enorme vazio. Contudo, nossa conversa 

modificava seu semblante .  

Soube que seus pais haviam se separado por decisão da mãe, que as entregou à família 

paterna, por duas vezes, a ela e à irmã menor, alegando não poder criá-las. Em uma das visitas 

ela inesperadamente raptou as filhas, com 8 e 6 anos respectivamente, e as levou para a capital, 

onde residia. A expectativa da paciente de permanecer próxima e cuidada pela figura materna 

logo se esvaiu, e Cecília teve que ir trabalhar na rua, pedindo esmolas para sobreviver ou 

vendendo objetos que o namorado da mãe comercializava. Este indivíduo abusou sexualmente da 

menina aproveitando-se das ausências da mãe, que costumava  se demorar por dias seguidos em 

paradeiro desconhecido, deixando as filhas com vizinhos ou trancadas em casa. Viveram por 

dois anos assim, enormemente desassistidas, até que o pai, descobrindo o paradeiro das filhas foi 

resgatá-las, e as trouxe de volta para viver com a família. Cecília surpreendeu-se com o novo 
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contexto familiar com o qual se deparou,  não somente pelo  reencontro com o pai que julgava 

falecido, conforme as informações da mãe, mas porque constatou que havia uma madrasta com 

uma filha de 15 anos, e um meio-irmão, filho pequeno desse novo relacionamento. Na consulta, 

a garota chorou muito quando se referiu às mentiras apregoadas pela mãe, à dor de lidar com a 

enganosa morte do pai, e ao sofrimento por não conseguir adaptar-se à nova vida dele. Estranhei 

que nenhuma menção fosse feita ao abusador, provavelmente porque sua participação fosse 

secundária à luta de Cecília pelo afeto materno.  

As crianças vitimizadas buscam avidamente o objeto de reconhecimento e de sustentação, 

porém, ao se depararem com figuras inconfiáveis e praticantes do desmentido, vêm-se 

mergulhadas em estados de vergonha, culpa, ódio e confusão. Os relatos de Cecília 

configuraram-me que ela sabia que seria esperado dela um envolvimento com a situação 

incestuosa. As meninas ‘consentem’ com as manobras perversas, por conta de uma expectativa 

na relação com a mãe, na esperança de finalmente obterem um olhar de atenção, de valorização e 

de aprovação. Diante da não-retribuição, elas devotam às progenitoras grande parte de seus 

ressentimentos pelo que sofreram, ordem de afetos que afetará a constituição de sua 

feminilidade. Eu compreendia que a menina, abusada reiteradamente, encontrava-se perdida, 

chegando a não mais poder confiar nos próprios sentidos e percepções. Era flagrante a 

intensidade da reação da paciente em resposta à alusão que fiz à mãe. Denunciava que algo vivo 

da relação de ambas era ferrenhamente preservado, sob o manto do ódio, do menosprezo, e dos 

auto-ataques. Ficar perdida para uma vida digna a tornava assemelhada à mãe do pecado, da 

mentira, do rapto, para quem ela sentia que necessitava desesperadamente ser alguém.  

‘Nunca vou querer ter uma vida como a da minha mãe. Ela foi boba de casar e ter filhos. 

Agora só sabe sofrer e chorar, a vida dela tá perdida.’ Entoavam Cecília e outras garotas 

atendidas ao longo da pesquisa, quase em coro. As mulheres descritas pelas filhas não se 

apresentavam como espelhos, nos quais elas pudessem se mirar. Ao contrário, elas eram vividas 

como despojadas, derrotadas, vítimas infelizes e co-dependentes de uma relação naufragada, ou 

de uma sucessão delas.  

Temos um quadro de colagem, de separações impossíveis. Ao mesmo tempo em que as 

garotas repudiavam a vida e o corpo maternos, buscando amputar-se deles, elas encontravam 

uma forma de conservá-las em si, tal como ‘membros-fantasmas’. Abria-se uma ferida nunca 

cicatrizada, devida ao brutal desinvestimento. As mães raivosas, inconfiáveis,  mantinham as 

filhas atadas a si mesmas numa modalidade de relacionamento narcisista, que as tornava 

alternadamente odiadas e amadas, e se convertiam concomitantemente no objeto buscado e 

repelido. Esta modalidade de ausência que remete ao desamparo, e à presença permanente do 
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objeto rechaçante e rechaçado como uma sombra, virá tingir todas as futuras relações afetivas 

das filhas, numa espécie maligna de contágio. Marcas negativizantes  decorrentes dos vínculos 

empobrecidos, encontravam-se na matriz do ser dessas pacientes, severamente atacadas nas 

tentativas de construção de uma identidade feminina que viesse a ser valorizada. Marcas que 

deveriam ser alcançadas e transformadas no decorrer dos atendimentos, ponto de partida para a 

mudança identitária, rumo à potência autêntica e construtiva de seu ser.  

Ao demonstrar na consulta suas dores pelas profundas ambigüidades, Cecília via abrir-se 

um importante espaço psíquico para si, capaz de circunscrever as vivências traumáticas e dotá-

las de alguma ordenação, alcançando e transformando as defesas dissociativas. 

No retorno ao lar paterno, as previsíveis dificuldades de adaptação à nova família foram 

se intensificando. Cecília encontrava-se, então, em meio à mesma confrontação abusiva, agora 

sem o respaldo do progenitor. Como anteriormente servira de instrumento entre a mãe e o 

padrasto, ela foi colocada entre o pai e sua parceira, em litígio. Era uma situação por ela 

conhecida, voltando a esmolar, desta vez em casa, pelo afeto familiar.  

O sofrimento intensificou-se quando ela resolveu revelar tudo sobre o abuso, almejando 

complacência, porém todos se voltaram contra a garota. O pai não se conformava com o fato de a 

filha dele haver permanecido tanto tempo trancafiada com o abusador, ‘porque ela não pedira 

socorro, não fugira?’, argüiam-na. O pai e a madrasta julgavam-na repetidas vezes, afirmando 

que ela gostara da ‘sem-vergonhice’, e que ela ‘fez tudo aquilo porque queria.’ As alegações que 

a incriminavam e poupavam a ação do abusador, visto como ‘fazendo o papel dele de homem’, 

continham o aspecto ainda mais nefasto do trauma que ela revelava.  

Uma breve e interessante observação sobre a patologia do abusador, pode ser encontrada 

em Winnicott (1966), sobre a identificação feminina dos homens adultos com as meninas, as 

quais iniciam na experiência sexual. Seu elemento feminino ex-cindido, leva-os a reiteradas 

buscas por novas presas, vítimas nas quais buscarão suscitar o desejo que se sintam capazes de 

saciar. A condição infantil dos desviados os leva ao temor da mulher adulta, e à necessidade de 

reafirmação da própria potência num contexto no qual angústias de castração podem ser 

contornadas. Cecília fora uma das vítimas de um pervertido, e sofrera a bruta experiência do 

corpo feminino ainda em arquitetura, sumariamente roubado. Como reavê-lo senão voltando-se à 

mãe, contra ela, no próprio corpo dela?  

Os familiares que julgavam a menina, não compreendiam as circunstâncias dos abusos 

que, conforme parecia indicar no caso de Cecília, dispensam violência física. As criançasEsta 

forma de abordagem dos menores em condições de dependência do abusador, que implica em 

estratégias poderosas de convencimento e de sedução, mentiras e chantagens, está 
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freqüentemente associada à violência psicológica. É certo que o uso da força física não constitui 

um indicador seguro da ocorrência de vitimização sexual, especialmente em crianças, cujo 

‘consentimento’ e entrega do corpo ocorrem a partir da degradação da auto-estima e, 

fundamentalmente, da perda dos nexos e sentidos de si, como ocorrera com esta paciente. 

Azevedo e Guerra (2000) assim como Furniss (1993), realizaram amplas pesquisas sobre 

a família incestogênica, alertando para esta etapa do circuito abusivo, ou seja quando os 

membros passam a responsabilizar e a odiar a vítima pela consecução da prática transgressora. 

Elas ressaltaram o incabível de adotarmos a tese do livre consentimento, mesmo em 

circunstâncias de não-violentação física. O meu trabalho com pacientes que, como Cecília, foram 

seviciados e tornaram-se ‘adictos’ à figura do abusador e ao contexto do abuso, seja pelo ódio ou 

pela satisfação, convenceram-me também nesta direção. Não há como onerar ainda mais as 

crianças, que sofreram a quebra de confiabilidade, com uma compreensão que as incrimine. Não 

podemos fazer equivaler o silêncio frente ao abuso, como conivência, pois há que se considerar a 

imensa vulnerabilidade das vítimas, atropeladas que foram em importantes processos 

constitutivos. Elas agem simplesmente na busca de controlar e metabolizar uma situação que as 

transborda. Adictas ao contexto do abuso, as jovens tentarão obter alimento, carinho, atenção, 

vantagens ou o que quer que seja, pela via da sexualização. 

Constatei nas vítimas um misto de curiosidade ou mesmo de temer acerca de sua 

convocação para o leito de adultos. O investimento parcial e excitatório de que se sentem objeto, 

as aprisiona num circuito de relações do qual amargam derrotas. Entendo que a participação da 

criança no contexto abusivo e mesmo a reprodução dessas experiências com irmãos menores ou 

com outros parceiros, como verifiquei, são táticas de sobrevivência, e remetem ao desgosto e ao 

vazio oriundos das falhas originais.   

Havia ainda uma outra grave conseqüência, com a obtusão dos afetos apropriados à 

situação. Em vez de poder sentir as raivas e  a indignação apropriadas, manifestando-se zangada 

pelas carências, Cecília enredou-se em  idéias auto-acusatórias, perdida em meio à  culpa e ao 

desgosto por suas supostas tendências perversas e pecaminosas. As fantasias sádicas de vingança 

e castigo ao emergirem, revertiam-se para o seu eu, cobrando-a com infelicitações e 

condenações.  

Uma criança assim, que acolheu esse jorro de projeção maligna para dentro de si, poderá 

estar tão embotada emocionalmente, que nada mais terá qualquer significado para ela, além de 

usar as relações para expurgar os fragmentos do trauma. Libertá-la do contexto do abuso, seria 

uma alternativa fundamental para auxiliar a paciente a ressignificar o acontecimento fundante do 

sofrimento, e a alcançar melhor resolução de sua evidente amargura. Para tanto recorri, na 
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abordagem inicial da paciente, a uma estratégia mais direta e realística de sua história, com 

nuances desculpabilizantes e reasseguradoras138, que objetivavam contrabalançar a consumição 

de que a garota era vítima.  

Anne Alvarez, analista canadense com larga margem de experiência com crianças e 

jovens severamente perturbados, ao discutir os aspectos da técnica psicanalítica em 

circunstâncias de crise, levou-me a refletir sobre o caso de Cecília, em que tantas urgências se 

impunham. Parece-me justificável produzir guinadas na técnica, como ela propôs, para socorrer 

pacientes politraumatizados, ou os pacientes regredidos, de acordo com a discussão empreendida 

por Winnicott (1954-5). Cito  Alvarez: 

“ Não adianta perguntar a uma pessoa que se afoga o que ela sente enquanto afunda; é preciso 
oferecer-lhe uma corda para que ela possa chegar à margem, dar-lhe uma xícara de chá quente, para que, 
aos poucos, ela possa contar como se sentiu naqueles momentos de terror.” (...) Mas isso talvez seja 
apenas reasseguramento, não é psicanálise. Podemos argumentar que isso é psicanálise para uma 

criança traumatizada, que está em crise.”139 

Apresentando noções assemelhadas às de Winnicott, Alvarez (1994) trabalhou com 

crianças seviciadas e demonstrou que se tornam fragmentadas, embotadas e que precisam ser 

reunidas de modo a terem um senso de “Eu”, “Você” e “Ele”. Tal capacidade requer a 

construção de um equipamento mental com o qual se possa incluir e pensar a experiência. A 

terapia deve viabilizar a construção e a preservação desse equipamento, e não contrariamente 

supor equações simbólicas sobre a situação do abuso.  É preciso facilitar o desenvolvimento da 

simbolização para abarcar a vivência traumática. A matriz do pensamento de Alvarez, que 

alertou para a urgência do atendimento psicoterápico em casos de crianças precocemente 

traumatizadas, é substanciada pela sua concepção da terapia focada na situação traumática, a 
                                                           
138 Lucia Fuks argumenta, parece-me nesta direção, ao discutir ‘Sobrevivência e Elaboração’ nos processos de 
análise dos pacientes vítimas de abuso sexual, defendendo o uso dos  incentivos advindos do externo, associados  às 
‘experiências intersubjetivas de restituição-reparação’. Eles atuam como fortalecedores e mobilizadores das forças 
internas, na reversão do trauma. In: Percurso, Ano XVIII, n. 36, 1ºsemestre de 2006. 
139 Grifo meu. Anne Alvarez, Caso clínico “Valéria”. In: Seminários Clínicos e Temáticos: Anne Alvarez em São 
Paulo. Acervo Psicanalítico da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. São Paulo, 1999, p. 122-123. 
Winnicott (1954-5) em “Aspectos clínicos e metapsicológicos da regressão dentro do setting psicanalítico”, colocou 
em discussão o aspecto da tranqüilização na análise, como traduzido no português. Permito-me inferir, com alguma 
legitimidade, que o termo reassurence na edição inglesa, faz mais jus aos pressupostos winnicottianos mais basais, 
em referência ao holding. O reasseguramento, como um segurar duplo, reforçado, como me permito raciocinar, 
inspira a confiança renovada, e é inerente a toda análise de modo inegável. O analista reassegura que estará lá onde 
o paciente necessita,  fornecendo a ele um setting fidedigno e íntegro, por ter uma confiança nos processos 
maturacionais, e não recusar a regressão necessitada. A tranqüilização como gratificação, como consolo e 
compensação ativa, constitui o avesso da psicanálise, pois é decorrente de um tecnicismo que submete o paciente e 
obtura seus processos, resultando de inabilidades contratransferenciais.  Agradeço a Janete Frochtengarten e a Eliana 
B. P. Leite, as conversas que empreendemos a propósito da tradução deste termo, e que me auxiliaram na escolha 
que faço do termo reasseguramento e não tranqüilização, conforme traduzido em português na edição que utilizo. 
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denominada psicoterapia do esquecimento. Considera-se a necessidade de se esquecer o trauma 

para poder relembrá-lo, aí de modo proveitoso e em condições toleráveis e seguras.  

Eu disse à garota que achava que aconteceram coisas terríveis com ela, impossíveis para 

alguém suportar sem desvios, especialmente uma criança, sobrecarregada pela incumbência de 

cuidar da irmã, sofrendo uma suposta morte paterna e vendo ruir as esperanças de que 

conseguiria cativar a mãe e não perdê-la nunca mais. Ela tentou oferecer à irmã, o conforto de ter  

uma mãe que ela mesma nunca tivera, apenas em sonhos. Ocorrências excessivas para uma 

menina pequena, que queria muito ser amada por alguém, como talvez lhe acenasse o padrasto 

nela interessado. Ao ir deitar-se com ele, ela apenas cumpria o que era esperado dela, 

encontrando-se impedida de discriminar se teria culpa sobre os acontecimentos ou não. Talvez 

ela julgasse que ela era a fonte de todos os problemas, que fazia tudo errado ao agir, mas eu 

considerava que ela vinha fazendo o que estava ao seu alcance para sobreviver e achar o caminho 

de ser ela mesma, e não o que as pessoas esperavam dela. Neste sentido, tudo o que lhe 

ensinaram sobre a vida foi como se sentir entristecida e desenganada. Tornou-se importante 

aprender a ferir e também a enganar e torturar os outros, assim como fizeram com ela. Falei-lhe 

também ela almejando conhecer o seu poder de consertar as situações e as pessoas e que com ela 

conviviam.  

Quando o limiar de uma criança pequena de suportar e de dar sentido à ausência materna 

é ultrapassado, ela já não pode mais criá-la e reavivá-la. Instaura-se uma experiência traumática 

de morte, pela qual a mãe fica irremediavelmente perdida, e perde-se o potencial para o amor e 

para a raiva, que não mais poderão ser integralmente experimentados. Cecília fora precipitada 

para condição semelhante, marcada por intensos medos e por desafios aos perigos, que 

transtornavam seus processos de criar e de manter objetos os vivos em sua realidade psíquica, 

esmaecendo-se as zonas de esperança. Eu me deparava com um estado interno complexo e de 

difícil transformação, e me interrogava acerca dos caminhos que disponibilizaria para que 

Cecília viesse a constituir o sentido de não-abuso. 

Após situar-me perante ao modo como eu compreendia a natureza  dos seus tormentos,  

convidei-a para que prosseguíssemos com um jogo que eu conhecia, informando-a sobre a  

premissa do Jogo do Rabisco, ou seja a liberdade que poderíamos desfrutar no desenho, no que 

ela concordou.  

Com o primeiro traço, ela fez uma paisagem, que foi executada e pintada 

meticulosamente (Fig. 25). 

                                                                                                                                                                                           
Tenho em conta também que na reedição da obra Da Pediatria à Psicanálise: Textos Selecionados, pela Imago, o 
tradutor Davi Litman Bogomoletz, optou também pelo termo reasseguramento.  
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(Fig. 25) 

A menina demorou-se na execução do trabalho, enquanto permanecia em silêncio, 

realizando uma tarefa que parecia estar destinada a me agradar. Observei o equilíbrio das cores, 

o efeito de luminosidade, o aspecto de paz e tranqüilidade que o desenho transmitia, 

contrastando com a tensão e desarranjo evidenciados diante de tudo o que conversávamos. Eu 

pensava no descuido da menina com a própria aparência, cabelos, dentes e roupas, enquanto seu 

trabalho gráfico era esmerado. Pensei em explorar a condição solitária da avezinha no solo, 

porém disse-lhe que, pelo jeito, ela gostava de enfeitar as coisas dela, fazer coisas bonitas, que 

agradam ao outro. A menina sorriu e confirmou que sim, queixou-se que infelizmente o pai não 

deixava, sequer que enfeitasse seus cadernos, ele só queria que ela escrevesse e não colasse 

adesivos neles, pois ‘gastava muito e não podiam com aquele luxo’. Sob o aspecto desalinhado, 

mal-banhado e mal-maternado, Cecília tentava segurar de modo singular o vivo nela, o feminino 

com toda sua delicadeza, harmonia e impetuosidade. O roubo podia estar sendo a maneira de ela 

obter algo do enfeitado materno, que lhe era duramente usurpado como menina.  

Diante de tanto desapossamento, considerei promissor que ela me pedisse para trazer-lhe 

uma aquarela, pois gostava de pintar e deixar as coisas ‘mais bonitas’. Afirmou que a madrasta 

não gostava do modo como arrumava a casa, e vivia dizendo que ele era como a mãe, ‘porca, 

desleixada e vagabunda. Mas acho que ela está certa, sou ruim mesmo... Nada dá certo pra 

mim!’. 

Sendo este o cenário, teríamos alguma chance em nossa empreitada? Ela transformou os 

frutos da árvore fértil em pequenos coraçõezinhos flamejantes, indicativos de uma história 

vivencial significativa que talvez pudéssemos fazer brotar entre nós. Prossegui solicitando o seu 

rabisco, que transformei em duas mãos estendidas. Ela acrescentou ao fundo umas linhas 
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retangulares, ocorrendo-me a busca de um anteparo e a percepção de um leito visto de cima, 

sobre o qual alguém se debruçava em ação manipuladora. Ela associou-as com as ‘mãozonas de 

um homem elástico’  (Fig. 26). 

 
(Fig. 26) 

Com o meu rabisco ela fez uma bota, preocupando-se em pintá-la com o mesmo cuidado 

(Fig. 27). Embora sobrassem referências ao contexto da violência nas manifestações de Cecília, 

achei que até aquele momento, ela ainda não se despojara de suas defesas, alcançando a 

liberdade e a espontaneidade almejadas, deixando-se levar mais livremente no exercício dos 

traçados, sem sentir-se forçada a ser para o outro. Ela me apresentava os elementos de suas 

vivências de maneira ainda arrumada e bem delimitada.  

 

  

 
(Fig. 27) 

Com o rabisco seguinte, efetuei um perfil de uma pessoa que, surpreendentemente, se 

configurou como um homem alterado (Fig. 28). 
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(Fig. 28) 

Ela sorriu com minha possibilidade de inventar e de surpreendê-la, acentuou as 

sobrancelhas do personagem brincando com ele. Em seguida comentou animada: 

‘Já entendi!’ 

Eu pensava que no livre curso do fazer, encontraríamos algo inesperado e resolutivo. Ela 

dispôs-se a ir de encontro à aspiração da proposta de maior liberdade, e então converteu o meu 

rabisco em um coração enorme e pujante, em um momento no qual a confiabilidade no vínculo 

cresce (Fig. 29). 

 
(Fig. 29) 

Com o rabisco que me entregou, realizei uma garra imensa (Fig. 30). 
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                                                               (Fig. 30) 

Ela exclamou:  

‘Nossa... Tá espantoso isso!’ 

Ela, que encontrava o assustador da sua vida no meu traçado, respondia também com 

seus desenhos. Realizou um violão (Fig. 31). 

  

 
                                                             (Fig. 31) 

Conversamos sobre se ela gostava de música. Revelou-me que adorava cantar com as 

amigas lá na rua, e foi me revelando suas bandas musicais e canções prediletas. Disse animada 

que se pudesse gostaria de ser cantora de rock. Estava mais à vontade, falando-me de seus 

sonhos de menina, das suas ambições de ficar famosa, de ganhar dinheiro e ajudar o pai. Deste, 

aspirava mais sustentação e oportunidades para avançar em seu constituir-se. Estávamos em um 

momento de nossa comunicação, que revertera a sinistra perspectiva de desvalia do início da 

consulta. Havia agora um futuro, esperança, sentimentos positivos frente a si. Contudo, na 
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iminência da incompreensão, sempre era possível fugir, escapar do desespero e da dor. 

Comentou: 

‘Ficar na rua, é legal porque não tem ninguém brigando comigo. Em casa é chato 

porque todos me acusam de tudo que acontece de errado. Não posso pegar um centavo que ela 

já vai contar para a madrasta e eles me batem. Aí eu só choro, o que que eu posso fazer?’ 

A menina era chamada no lar, de interesseira, de ladra, ou por um apelido que a igualava 

de forma irônica à mãe, abordagem que a entristecia consideravelmente. Dizia gostar de ficar na 

rua mas lá ‘não fazia nada de mal’, pois não iria querer ficar como a mãe e se prostituir. Os 

renovados ataques à sua filiação, mantinham-na aprisionada ao modelo combatido, sucedendo-se 

uma idealização do poder materno de capturá-la como uma maldição excitante. Winnicott (1963) 

apontou a prostituição como a face mais aguda do distúrbio anti-social em meninas, 

circunstância difícil de ser revertida, se porventura os lucros secundários adquiridos nessa 

prática, se tornem significativos. O trabalho psicanalítico apresentará dificuldades 

incontornáveis, ao tentar minorar a situação dessas jovens, tanto quanto na recuperação dos 

delinqüentes comprometidos com o sinistro tráfico de drogas e armas, o qual no entanto lhes 

destina um lugar, uma referência identitária. 

  No prosseguimento da sessão de desenhos, Cecília entregou-me uma série de rabiscos 

ondulados, os quais converti em uma cena marítima, com um barquinho em meio às altas ondas 

(Fig. 32). 

  

 
(Fig. 32) 

Aquela me parecia ser uma alusão aproximativa à situação dela, ameaçada por ondas de 

raiva e medo por tudo de demasiado que lhe ocorrera. Conectada à minha angústia diante de suas 

comunicações, eu pensava que nós também navegávamos sem rota preconcebida, aproximando-

nos de zonas de tensão e buscando chão firme onde aportar. Comentei que ela estava tão indefesa 

e acuada por sentir muito medo, que poderia se lançar ainda mais fortemente contra o  perigo, 
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descendo a Ladeira do Pecado, uma rua de concentração de prostíbulos do bairro onde morava, 

conforme me dissera. Ela se ocultava naquele lugar, como se pudesse navegar pelos mares da 

sexualidade dos adultos, usufruindo conhecimentos e prazeres. Afirmei-lhe que poderíamos 

conversar com o pai, que talvez pudesse ter mais elasticidade diante das dificuldades dela, assim 

como sua companheira, diante da qual Cecília atraía uma carga maior de pressões. A alternativa 

terapêutica foi aceita e uma entrevista próxima foi agendada com os responsáveis.  

Cecília retornou e iniciou a consulta seguinte pedindo para desenharmos. Fez um animal 

com chifre e dentes à mostra (Fig. 33). 

 
(Fig. 33) 

Com o rabisco seguinte executei, com as linhas que me apresentou, o rosto de uma pessoa 

com aparência assustada (Fig. 34). 

 
(Fig. 34) 

Ela transformou o meu rabisco em um fantasma, com cílios destacados, denotando que o 

sobrenatural tinha alguma referência ao feminino. Deveria ser assustador transformar-se em 

mulher e trilhar o único caminho que lhe destinavam, ou seja, tornar-se a mãe, que aparecia e 

desaparecia como um fantasma, sem que a menina tivesse alguma ingerência criativa sobre suas 

idas e vindas. A sombra da mãe ‘pecadora’ e combatida pairava sobre ela, com  concretude e 

pesar incontornáveis. Uma mãe intrusiva com seu sadismo, tornada inacessível de modo tal que 
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Cecília sequer podia matá-la. Seriam estes os componentes de seus pesadelos, crescer e (não) 

tornar-se mulher? (Fig. 35). 

 
                                                               (Fig. 35) 

Com o rabisco que me forneceu,  fiz uma casa. Ela acrescentou as pessoas enfileiradas à 

janela, em número igual aos membros da família de seu lar. Essas pessoas estáticas  

acompanhavam pela vidraça, o triste cenário em que pesadas gotas de chuva desabavam sobre 

uma residência. Eu sabia que bordejávamos suas vivências depressivas, contidas em meio a 

sentimentos de imobilidade, desolaçãe e distanciamento, como se assistisse às próprias 

manifestações de dor e de vazio, diante de uma vitrine. Ocorreu-me que a primeira vez que a 

encontrei ela permaneceu absorta, impassível e voltada para a vidraça da sala, enquanto a 

madrasta se encarregava de encher-me de observações negativas sobre a pessoa da menina (Fig. 

36).  

 
(Fig.36) 

A figura seguinte (37) da paciente, consistiu em uma mão gigantesca e incompleta.   
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(Fig. 37) 

 Ocorreu-me a queixa dos furtos praticados pela garota, e a consideração de Winnicott no 

sentido de o ladrão estar buscando reaver algo fundante que restou perdido prematuramente. Um 

circuito de busca pelo objeto se instala, pois a pessoa sabe, e não intelectualmente, mas a partir 

do âmago esperançoso do self, que a experiência boa existe, e que é possível em algum lugar do 

mundo de relações. Sem constituí-la, a compulsão ao roubo, à mentira, à destruição não cessam. 

 
(Fig. 38) 

Perguntei de quem seria aquela mão, e Cecília me respondeu, desenhando a figura de 

alguém com um semblante bravo e aparentemente contrariado, gesticulando exasperadamente os 

braços (Fig. 38). No prosseguimento, Cecília retomou a temática da música no desenho de um 

violão, o que me levou novamente a pensar na alternativa saudável que ela me indicava, em seu 

gosto por cantar, dançar, tocar, quem sabe uma importante perspectiva de esperança e de 

reparação criativa, frente às circunstâncias reiteradas de vitimização (Fig. 39). 
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(Fig. 39) 

 

Com o rabisco que me fez, efetuei um peixe em um mar de notas musicais (Fig. 40). 

  

 
(Fig. 40) 

Ela apreciou a referência a si. Depois Cecília quis fazer um desenho livre, antes de 

concluirmos: uma mesa em linha geomética, sobre ela uma toalha e um vaso com flores muito 

unidas (Fig. 41). 
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(Fig. 41) 

Cecília evidenciava o aspecto de arrumação, retomado ao final do encontro. Necessitava 

da reorganização necessária para ir-se. Se observarmos o movimento da toalha, desenhada no 

sentido de voltar-se para o chão, é possível pensar no torto, no escorregadio e no descentrado, 

coexistindo em colisão com o retilíneo e ordenado nela mesma, e provavelmente na mãe, que 

relacionei à casa arrumada com vaso e flores. Lembranças de um tempo perdido. Dessa 

conflitiva provinham provavelmente os aspectos depressivos e degradantes que Cecília 

manifestava, relacionados à forma decadente como era vista e se via, ao acalentar sonhos de  

menina arrumada, frustrados por haver internalizado o mau ambiente em si.  

O pai compareceu sozinho na consulta marcada, pois a madrasta alegou que ‘ele tinha 

mais dificuldades com a filha’, portanto deveria vir só. Parecia haver uma dificuldade do casal 

para conduzir aquela situação, confirmada na ausência da mulher. A não-adesão aos 

procedimentos terapêuticos, era reveladora dos ciúmes e sentimentos de ameaça que ela nutria 

pela enteada. Muitas vezes ela colocava o marido diante da assertiva ‘ou ela ou eu’, acenando 

com rejeições reiteradas. Exatamente como quando trouxe a enteada pela primeira vez, ela se 

eximia de qualquer comprometimento em relação à dinâmica conflituosa, projetando todas as 

dificuldades naqueles mais susceptíveis de recebê-las. Cecília era certamente um dos alvos mais 

apropriados dessas operações de auto-salvamento, com seu esmorecimento para acomodar 

aspectos bons e esperançosos em si, correspondendo a todas as mais nefastas enunciações.  

‘Em casa deixamos tudo que é de valor trancado.’, dizia-me o progenitor. Apenas Cecília 

permanecia fora do circuito de proteção e valorização, e almejava portar algum bem. As queixas 

prosseguiram da parte dos informantes, apontando que ela pegava o que encontrava para 
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comprar coisas (pequenos enfeites) para ela e a para as amigas, mentindo sobre o fato e sobre o 

destino do dinheiro. Qualificada como preguiçosa, porque não ajudava nos afazeres domésticos, 

não se  cuidava e nem estudava o suficiente. 

‘Ela é briguenta, teimosa, só quer saber de brincar. Imagina uma moça desse tamanho 

querer brincar...’  

Eu procurava ressaltar as potencialidades que Cecília evidenciara em nossos encontros e 

no quanto ela acabava acreditando que era apenas má, preguiçosa e mentirosa e que não tinha em 

si mesma, valor algum. Ele foi aos poucos reconhecendo a própria rigidez, que sacrificava a 

filha, embora  não quisesse  prejudicá-la.  

‘É que ela é muito parecida com a mãe dela e eu me preocupo se vai ter um futuro.’  

Ele passou então a referir-se à raiva que sentiu da ex-mulher que o abandonou com as 

filhas e que o traiu. Pensava por vezes em entregar-lhe de vez a garota: 

‘ Já que ela arrumou toda esta confusão, ela que se arda com isto.’ Em meio a 

sentimentos de vingança, lançando mão da filha como munição contra o outro que o feriu, ele 

confessou que gostava muito da ex-esposa, sentia vontade de acertar a família com ela, mas se 

enganou ainda mais ‘ porque ela não prestava. Veja o que fez com as meninas. A Cecília já está 

perdida como mulher...’ Talvez por isso ele e ela própria achassem que seu lugar era na Rua do 

Pecado, onde ela passava a maior parte do tempo livre. Ele já pensara nisso?  

Combatida como menina que brinca, perdida como mulher que só sabe pecar, qual seria a 

alternativa para ela que falhou em não reter, ou em não conseguir trazer de volta a mãe? De certo 

modo, Cecília satisfazia aos ditames do ambiente, ao incorporar a figura da mulher que não 

prestava. Por outro lado, aproximava-se do padrão identitário masculino de tal forma, que 

pairava sobre ela a suspeita de que gostava de meninas e não dos meninos. Dificuldade 

compreensível com o gênero masculino... como seria possível gostar de homem, quando este é o 

que mente, trai e sempre abandona a mulher?  

Os efeitos de sexualização e de agressivização das fantasias das crianças vitimizadas são 

visíveis: algumas constituem uma imagem muito negativa de si mesmas sentindo-se 

potencialmente más, perigosas e destrutivas, como modo de lidar com o agressor, incorporando-

o em si. Dessa maneira, a vivência da violência é buscada desesperadamente num ciclo de 

condutas de crueldade sádica, auto-recriminações e necessidade reiterada de punição. Resta-nos 

auxiliá-las na construção de modelos identificatórios não-violentos e não-abusivos, e, nessa 

direção, propus a ele que convidasse a atual parceira para freqüentarem o Grupo de Pais na 

entidade, espaço no qual teriam oportunidade de compartilhar aquelas idéias com outros pais. 

Pensar que o destino da filha se encontrava selado tão desfavoravelmente, talvez não fosse a 



 

 

167

única verdade sobre uma menina que fora iniciada na vida sexual de forma  tão precoce e 

desastrosa, e em circunstâncias de tamanha decepção, como ocorrera com Cecília. As 

dificuldades com a sexualidade e as condutas associais que evidenciava eram exigências de 

demonstração de pertencimento e de inclusão e comportavam uma expectativa de que não seria 

expulsa e nem provocaria danos ao casal. Seria necessário que eles pudessem saber da natureza 

das reinvindicações da menina, para não reagirem tão negativamente a elas.   

Na próxima consulta, ele compareceu com a garota, afirmando que mudara de idéia 

quanto a se livrar da filha e ‘devolvê-la à mãe’, e que quando veio da primeira vez, tinha até 

mesmo uma data estabelecida, para fazê-lo. Mas algo havia acontecido dentro dele, que estava 

disposto a ‘fazer tudo para melhorar a situação’, e confirmou sua disposição de comparecer ao 

grupo terapêutico de pais. A menina permaneceu muda e cabisbaixa, porém o acolhimento do pai 

gerou confiabilidade de tal modo que ela passou a emitir algumas tímidas reinvindicações no 

convívio doméstico, como ter mais tempo para brincar, para se divertir e estar com amigas. De 

modo igualmente importante, emergiam as fantasias de uma família idealizada e perfeita em 

comparação à sua própria, e alguma expectativa de ser adotada por uma família que a aceitasse 

incondicionalmente. Seu pranto, ao referir que não recebia carinho em casa por saber-se 

indesejada, comoveu o pai e promoveu aproximação. Ela rompia com o silêncio impeditivo e 

estéril e chegava a reconhecer que era difícil com a madrasta, ‘mas não sabia fazer diferente’, na 

verdade sentia muito medo de não ser aceita. O gesto de ambos fez surgir esperanças de que, no 

espaço potencial das consultas, ela poderia deixar de ser considerada um ‘corpo-estranho’, vista 

como aberrante em sua corporeidade viva, forma de coisificação que era perturbadora também 

para a garota.  

O pai admitiu que implicavam muito com a filha, principalmente quando a 

responsabilizavam diretamente por tudo o que acontecia com o filho caçula. Ele percebia que 

Cecília ficava diferente, ‘carente e transtornada’ com todos, quando o meio-irmão estava por 

perto. 

‘ Como você quer que eu me sinta?’, perguntou-lhe Cecília, dando as costas para ele e 

ocultando as lágrimas. Esta interrogação magoada mostrava a menina em carne-viva, 

explicitando suas necessidades de aceitação pela rebeldia e renúncia, mas também explicitava 

sua posição de passividade quanto ao que queriam dela, como se ela não tivesse um interior 

próprio e estivesse pronta a submeter-se em seu sentir.  

Discutimos sobre o seu interesse pela música, e dissemos que ela poderia ser inscrita no 

Projeto Cultural para jovens, que incluía inserção em atividades de lazer e educacionais, 

inclusive, poderia aprender a tocar violão e guitarra, como sonhava.  
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A partir dos encontros terapêuticos, Cecília viu seu manancial criativo vicejar, e não 

economizou em suas demonstrações, que explodiam na composição de poemas, contos, e em 

raps que ela mesma compunha em repentes. Eles contavam histórias de encontros e 

desencontros. Passou a contornar os arranjos sintomáticos, a repetição pura e simples dos maus-

tratos, o abandonar-se aos relacionamentos abusivos, com soluções mais saudáveis para os 

desajustes domésticos. Os pesadelos, temores e fugas perderam sua magnitude, melhorando a 

relação consigo mesma. Neste sentido, afirmou sua disposição em proteger-se e valorizar-se. 

Dizia temer ficar como a mãe, uma mulher amargurada e dependente de um relacionamento que 

a infelicitava, como presenciara em sua permanência com o casal. Revelou uma refinada 

percepção da fragilidade da vida progenitora e das inseguranças da madrasta no seu vínculo com 

o pai, passando a pensar sobre as reações desta. A afirmativa repetida de que ela ‘não serviria 

para nada e iria se perder na vida por ser parecida com a mãe’, já não a perturbava e sequer a 

atraía, como ocorria anteriormente, recusando-se a se identificar com as previsões sinistras sobre 

seu futuro.  

Sua história foi suscitada de uma espécie diferente, pois que resultante de uma 

comunicação derivada da própria paciente, e ela pôde encontrar uma outra forma de responder 

àquela história penosa. A paciente se assegurou acerca de como solicitar auxílio, quando julgasse 

procedente, pois o fundamental para nós, era que ela prosseguisse no processo de reconstrução 

dos seus aspectos destroçados. Ela mesma foi levada a enunciar o que foi vivido como privação, 

e quais eram as suas necessidades, para livrar-se das defesas impeditivas. Seus reclames foram 

considerados, tanto quanto sua progressiva percepção dos lugares que lhe iam sendo destinados, 

constituindo desta maneira, formas de proteção frente à violência doméstica.  

Cecília se encontrava, portanto, capacitada a “[...] usar suas experiências instintivas ao invés 
de ser ferida por elas”.140 Ser ferida por elas significa vivê-las de modo desregrado, irreal, como 

não como pertencentes ao si-mesmo, pois advindas de fora, como força esmagadora e ofensiva 

do processo pessoal. A jovem socorrida pelos atendimentos, havendo conquistado as sínteses do 

seu self, foi auxiliada a superar os bloqueios e capacitada a prosseguir só, entregue à evolução 

dos processos saudáveis e usando a própria vida no prosseguimento e  resolução das suas 

dificuldades vindouras.  

 Tivemos notícia que a garota estava freqüentando um programa de Oficina Musical, eixo 

estruturante em sua recuperação, com aulas de dança, Folclore, História da Arte e que, além da 

adesão, ela estava se sobressaindo pelo bom desempenho, inclusive na escola. Nesses círculos, 

Cecília passava a se interessar pelo mundo não exclusivamente genital, construindo partes de seu 
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self que buscavam esquecer o abuso e que passaram a receber mais  atenção do que as partes que 

derivavam do trauma. O trabalho prosseguiu por alguns meses com o pai, a madrasta e até 

mesmo a jovem em sessões conjuntas e espaçadas, com uma analista designada para ser a 

referência neste caso. 141 O progresso, no caso desta jovem foi sustentado pelo ambiente familiar 

continente; o apoio da família, da escola, quando disponíveis, consistem num facilitador 

incomensurável na superação do trauma. Foram alcançadas e promovidas alterações no ambiente 

familiar, com diminuição das recriminações gratuitas e do trancamento dos cômodos da casa, 

proceder o que significava para Cecília, o indesejável de sua presença e  seu não-pertencimento 

àquela estrutura familiar.  

 Alguns meses após o último contato, não houve demanda de atendimento pela família ou 

pela paciente. 

 

 

III:   O menino que devaneava e se embalava nos bueiros: as consultas com Ricardo 

 

Ricardo142 é uma criança de 12 anos, personagem de uma história de desenlace conjugal 

que lançou-o em mudanças bruscas de um lar ao outro. Ele veio à primeira consulta e encontrou-

me orientando a estagiária, quando nos encontrávamos ainda no corredor da instituição. O 

paciente sem saber quem estava destinado a atendê-lo, disse que escolhia ‘a outra analista’ para 

estar com ele, no caso a jovem com quem eu conversava. Interessante como ele 

transferencialmente constituiu uma duplicidade de mães, e escolheu aquela que corresponderia à 

idade de sua irmã mais velha, que na prática era quem cuidava dele após a separação dos pais. 

Mesmo sem ter conhecimento deste dado, consenti com o gesto ativo e inusitado dele de criar-

escolher sua cuidadora. Mais tarde associei que eu poderia estar sendo sentida por ele como uma 

mãe de muitos filhos e ocupada em múltiplos afazeres, que novamente poderia tê-lo e deixá-lo à 

própria sorte, sem acompanhá-lo na medida das suas necessidades. Ele decididamente escolhia 

aquela que teria maior disponibilidade para ele. Não se enganou, pois sua analista foi de uma 

enorme dedicação na condução de seus atendimentos, tolerando as dificuldades e tensões 

adicionais que impunha, recuperando-o após suas fugas e ausências e apostando na continuidade 

                                                                                                                                                                                           
140  D. Winnicott, Consultas Terapêuticas...op. cit., p. 190. 
141 Manuela Montesi prosseguiu os atendimentos posteriores individuais e conjuntos de Cecília com o pai e a irmã, 
para melhor encaminhamento das dificuldades da paciente na família e desta com a menina.  
142Este caso foi atendido em conjunto por mim, pela aluna Thalita Marques, a quem agradeço a autorização e 
fornecimento do material obtido com o garoto, e pela assistente social da instituição, sendo que realizamos o 
atendimento da irmã e da mãe.  
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do vínculo. Converteu-se, para ele, em uma irmã/mãe analítica, num objeto familiar com 

potencial de transformação de sua história de não-confiabilidade e abandonos.  

Nas sessões, os temores e carências maciças de Ricardo foram disfarçados sob uma aura 

de aparente desenvoltura, exibindo-se de modo saliente, como se dominasse tudo ali, e como se a 

situação terapêutica não oferecesse qualquer segredo para ele. É interessante registrar que, ao 

largo da conduta de desprendimento e autonomia precoces, ele mantinha condutas regredidas e 

de apego, como por exemplo, necessitar de companhia, portar às escondidas uma chupeta sem a 

qual não conseguia adormecer. Pelo uso e manutenção desse segredo, a irmã o mantinha sob 

certa contenção, ameaçando-o e chantageando-o ao dizer que iria revelar seu ‘ponto fraco’ aos 

colegas, caso não obedecesse a ela.  

Desde pequeno o menino respondia com fugas e desaparecimentos, que se intensificaram 

de forma preocupante. Passava dias na rua, praticando a mendicância, sobrevivendo da 

alimentação obtida nos restaurantes e bares, dormindo nas ruas, onde aprendeu a praticar 

pequenos furtos, a executar malabarismos no trânsito para ganhar trocados e gastar com jogos 

eletrônicos, seu passatempo preferido. Devido à freqüência escolar irregular, os pais foram 

acionados pelo Conselho Tutelar e resgataram o filho da condição de abandonado na rua. 

Todavia, o retorno ao lar tornou-se um desafio que ninguém conseguiu suplantar, gerando ódios 

e condutas ainda mais violentas contra Ricardo, por suas atitudes de rebeldia e incontinência. 

Sem limites, ele vinha para casa quando queria, especialmente após haver se inserido em um 

bando que pixava muros, portões e prédios por todo o bairro.  

Nas conversas com a analista, Ricardo mostrava-se arisco e fugidio a qualquer 

aproximação. E assim, exitoso no desvencilhar-se de suas aflições, após se despojar das 

percepções que perigosamente o atingiam, ele passava a conversar sobre coisas banais e nada 

subjetivadas, ou então enveredava pela vida pessoal da analista, pela qual nutria muita 

curiosidade. Aferrava-se a uma concretude e imediatismo em relação a todas as suas vivências 

pessoais, talvez para fazer valer suas defesas bem estruturadas contra a esperança. Predominava, 

porém, o tom fanfarrão que adotava, assim como as demonstrações de que se sentia capaz de 

dominar os pensamentos da analista. Não suportava os silêncios ou qualquer momento mais 

reflexivo, pleiteando que ela falasse o tempo todo. Apenas que falasse dela. Se, porventura, ela o 

abordasse com alguma compreensão sobre sua situação de desamparo e de dor, ele ironizava sua 

fala, e a advertia de que ela estava ‘viajando’, como se ela estivesse alucinando uma dimensão 

inexistente, o que a fazia, por vezes, sentir-se como tal. A analista tinha que ficar próxima dele, 

não ‘viajar’, conforme solicitava, pois qualquer abordagem que a remetesse para longe do seu 

alcance, rompia com a esfera do difícil jogo que propunha. Ela deveria permanecer como objeto 



 

 

171

subjetivo dele, numa relação de simetria, enquanto ele bolinava sua vida pessoal. Ela tinha 

família? Um namorado que gostasse dela? Assistia aos mesmos programas de TV que o 

interessavam? Gostava de piadas? E de resolver charadas? Era uma bateria atordoante de 

investigação a toda prova, na qual Ricardo afastava toda espécie de intervenção que lhe soasse 

aplicada, artificial ou técnica. “A técnica é uma injúria ao amor.”, foram as  palavras de Fédida, às 

quais recorri, enquanto buscava fazer vicejar toda a inventividade no trabalho da analista. 

Embora não calculada como preceito técnico por excelência, a criatividade “[...] está de acordo 
com justeja regular com o que se pode chamar de regra fundamental.”143, converte-se em ato analítico 

essencial no trato com pacientes traumatizados na confiabilidade.  

A perspectiva de trabalho da analista era a de valer-se das amplas possibilidades 

experienciais existentes no funcionamento daquele par-analítico, deixando-se guiar na direção 

indicada pelo paciente, tendo em vista uma atitude analítica. Ela manejava a situação, se 

apresentando como uma pessoa real, dando-se a conhecer, porém com uma qualidade de escuta e 

de ressonância particular.  

Ricardo mantinha ativa sua parte observadora e zelosa, aspectos protetores do si-mesmo 

dominantes na cena terapêutica, ao mesmo tempo em que ia tecendo os vínculos, refazendo os 

desastres de seu existir, ultrapassando o estágio de hesitação, conforme Winnicott nos ensinou a 

pensar sobre uma “Situação Estabelecida”. 144 Ele recorria às faltas e atrasos para que seus 

esquemas de viligância, mantivessem a analista sob o crivo da fidedignidade e do teste da 

confiança renovada, num modo que não aparecia ordenado em palavras. Quando o processo 

terapêutico está focado para a elucidação de significativas dissociações, especialmente em 

pacientes que receberam atenção insatisfatória no começo da vida e desenvolveram pouca saúde, 

é necessário seguir o caminho por eles apontado rumo à comunicação essencial.  

E assim orientei a compreensão sobre o que se passava com Ricardo.  

Os primeiros trabalhos gráficos que ele executou foram um menino com um jato de tinta 

e um spray utilizado nas pixações em muros, que depois contou que realizava, explicando as 

peripécias que fazia para burlar os vigias e alcançar os locais mais desafiadores das construções 

que escalava. Exatamente como no contexto das consultas, ele necessitava exibir sua marca, seu 
                                                           
143 Grifo do autor. Este fez equivaler a regra fundamental, à atenção flutuante à criatividade do analista, com 
pacientes que atacam a técnica do analista, enquanto interpretada como rigidez. P. Fédida, “Amor e morte na 
transferência”, in Clínica Psicanalítica:Estudos.São Paulo, Escuta, 1988, p. 35. 
144 Winnicott (1941) estabeleceu 3 estádios para compreender as ansiedades despertadas na situação terapêutica 
estabelecida, na qual observava o comportamento do bebê no colo da mãe, frente à espátula. O período de hesitação 
compreende o segundo momento, tempo de expansão de sentimentos, que no primeiro estádio se encontravam 
constrangidos. A hesitação deriva do florescimento do desejo pelo objeto (espátula), e busca de livre movimentação, 
excitação que traz mudanças corporais, portanto é arriscada essa passagem do imobilismo para a apropriação lúdica 
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estilo pessoal na assinatura que inventou, e colocá-la bem no alto, a salvo das ameaças de 

dissolução. Buscava desesperadamente inscrever-se na vida, como se precisasse registrar que ele 

passara por algum lugar, e dar notícia ao mundo que ele existia... (Figuras 42 e 43). 

 

(Fig.42) 

‘Vejam todos, aqui estou eu..., vivo em minha impulsividade...Há alguém aí para onde me 

dirijo? Espero ser reconhecido e encontrado, mas nunca detido.’ Exclamava desde o cerne de 

seu self  incomunicado e oculto, que ganhava, ao mesmo tempo, condição de  revelação no jogo 

de se esconder e se exibir. 

                                                                         

 

(Fig.43) 
 

                                                                                                                                                                                           
do objeto. Ao analista cabe esperar, sem ser intrusivo, para não perturbar com sua ansiedade a criação que está em 
curso. 
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A analista reuniu pacientemente os pedaços da história do paciente reconstruindo-a com 

ele. Soube que ele não tinha hora para voltar para casa, alternando momentos de presença 

atormentadora no lar pautada por provocações à mãe, à irmã e à sobrinha pequena, com outros  

períodos de longas ausências nos quais seu destino era ignorado.  

Ele parecia reagir aos intensos desejos dos familiares de que se afastasse, e desviava suas 

demandas de inclusão a um outro ambiente extra-lar. Tentou convocar a escola para captar suas 

demandas, contudo terminava sendo expulso ou se evadia, até que suas manifestações anti-

sociais alcançaram a rua e âmbitos sociais mais amplos. O desalento do menino aprofundou- se, 

com o assassinato de um irmão mais velho, alvejado em uma discussão de rua, fato ocorrido 

havia um ano. Enquanto abrigava inconformismo e tristeza pela estupidez da situação que retirou 

o seu ‘ídolo’ e protetor, Ricardo assistiu à prisão de outro irmão por tráfico de drogas.  

As referências a essas perdas significativas logo na primeira consulta, mergulharam-no 

em um estado de profunda confusão e irrequietude. O paciente sem o recurso da inacessibilidade, 

já não exibia a falsa desenvoltura e as ações de cunho maníaco. Ele, que até então vinha 

demonstrando ser arguto nos desafios e ‘pegadinhas’ postos à analista, numa clara manifestação 

de seus recursos intelectuais, desarticulou-se. Era o momento da surpresa que se impunha ali, do 

desconhecido, sem limites e conseqüências imprevisíveis. 

Ele disse então que ia fazer um desenho e, rabiscou com toda a força de sua impulsão 

sobre a folha, na qual havia escrito o seu nome, e nela desenhou esquematicamente algumas 

figuras humanas. Era como se ele quisesse acentuar algo e, ao mesmo tempo anular, apagar 

lembranças dolorosas, desarticuláveis. Movimentos de extrema vulnerabilidade aqueles, de 

ocultação e desvelamento de seu self espontâneo, assustado e incontível, em comunicação 

consigo mesmo e com a analista (Fig.44) . 
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(Fig.44) 

O tracejado e o enevoado com as iniciais de seu nome prosseguiram nas realizações do 

menino, evidenciando falhas em sua constituição e surtos de despersonalização (Fig. 45). 

 

 

(Fig.45) 

O desenho seguinte foi se compondo longamente, em suas idas e vindas pelos cantos da sala, 

e mostrava uma casa longínqua, alojada no céu. (Fig.46) No plano da terra, uma outra casa 

destroçada e alguns outros elementos como um carro, um semáforo e outros traçados sem 

vinculação. Posteriormente ele vinculou os dois planos, distintos também pelas cores, com um 

caminho. Deixava entrever que a dissociação não fora tão completa e irreversível, como 

imaginado inicialmente.  
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(Fig. 46) 
 

Chamava a atenção no trabalho a figura imperfeita e mal acabada, solta na atmosfera, 

como se fosse um esboço de algo meio-bicho e meio-demônio. No interior dessa havia um outro 

ser, (seria um feto gestado?), paralisado pelo horror e também ferido e ensangüentado. Ele 

conduzia a analista na visitação a áreas que se referiam à origem de sua enfermidade, apontando 

que algo devastara sua constituição, quando fora forçado no caminho da dissociação, pela 

ruptura na continuidade narcísica. A partir daí só restava fugir do caminho da dor, para evitar 

sentir o horror da própria existência. Algumas crianças, como Ricardo, podem reagir às perdas e 

à ambientação desastrosa, driblando o sentimento de morte que as domina; expressam assim uma 

falsa vivacidade e dispersão extremada. Pela conduta de hiperatividade manifesta, ludibriam os 

que convivem com ela, convencidos de que estão alegres, e de que uma onda de esquecimento 

apagou as lembranças traumáticas. No entanto, as lembranças reapareciam e podiam ser 

experimentadas no contexto seguro da relação terapêutica.  

Ao término deste desenho, ele estava diferente como se estivesse transtornado; conversou 

um pouco mais e pediu para ir-se, quando se sentiu mais recuperado do sentido de si mesmo que 

experimentara. A analista, que se colocara sempre em disponibilidade, ainda se dirigiu ao 

refeitório a pedido de Ricardo, antes que ele se fosse. 

A condição-limite de Ricardo levou-me a pensar na fragilidade de suas fronteiras 

delimitadoras, decorrente da situação de abuso. Ele demonstrava como seu corpo vivo, que aloja 

o self imaginativo e intermedia o engajamento da criança na realidade do mundo, não havia 

conquistado os limites consolidados ou os perdia facilmente. O núcleo do seu ser passava a ser 

invadido por descargas impulsivas e excitatórias, encontrando sua potência de expressão tão 
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somente na destrutividade compulsiva, talvez como resultado das de metamorfose do self 

produzidas a partir dos cuidados maternos. Nas circunstâncias de violência doméstica, ocorreria 

uma ‘experiência estética’145 negativa por excelência, e não de enlevo provocado pelo 

ilusionamento, pela realização e promoção das capacidades criadoras, como na boa maternagem. 

Na falta da ilusão constitutiva que impulsionasse a fruição dos seus processos vitais, instalava-se 

apenas uma rigidez defensiva e o refúgio nas condutas anti-sociais. 

Na consulta seguinte com Ricardo, ocorreu uma rendição ainda maior da postura de 

superioridade irônica e alheamento. Em meio ao atendimento ele, que chegara machucado à 

instituição e exibia a mão direita enfaixada grotescamente, na verdade um curativo aplicado no 

próprio domicílio pela irmã, passou a queixar-se da dor. A ocorrência, que resultou em um 

profundo ferimento, se dera naquele mesmo dia. Ricardo pôde mostrar-se lamurioso, assustado e 

carente, porque ali havia um lugar onde sofrer. A analista sugeriu que fossem ao ambulatório da 

entidade para os procedimentos médicos devidos. O clínico recomendou cuidados urgentes, 

encaminhando-o para o Pronto Socorro Municipal, tal a gravidade do corte. Como estava só e 

amedrontado, o paciente solicitou mais uma vez o acompanhamento da analista, enquanto 

providenciávamos a comunicação da providência aos seus familiares. Ansioso e inseguro, o 

paciente reivindicou também a saciação de suas necessidades afetivo-orais, dirigindo-se ao 

refeitório com a analista e saboreando toda sorte de cuidados, enquanto a viatura oficial os 

aguardava para conduzi-los ao hospital. Eu acompanhava a movimentação do garoto e sua 

partner pelo corredor, vislumbrava que ela o curava de outras dores subjacentes, permanecendo 

junto a ele, para converter-se no objeto favorecedor que poderia realizar o gesto da criança. 

Rompia-se o estado de independência patológica e toda sorte de risco adviria.  

No caminho ao hospital ela tomou conhecimento das reais circunstâncias do acidente, que 

eram intrigantes e, em si mesmas reveladoras. O garoto cultivava o hábito de enfiar-se em um 

bueiro abandonado e inativo para brincar, guardar coisas ou mesmo para dormir, pois ‘era 

legal’; daquela vez, porém, à saída, ele fora vencido pela força do tampão de ferro que o ferira e 

quase lhe esmagara a mão. Pensei na ordem de acontecimentos que sustentava a produção 

fantasmática de Ricardo, na sensorialidade estimulante do seu bueiro, experimentado como 

cavidade boa que o acolhia. Aquele objeto-espaço, que estava sempre alí onde ele necessitava, 
                                                           
145 C. Bollas, referiu-se às experiências de comunicação profunda entre a mãe e o bebê, devidas à adaptação dessa ao 
filho, em instantes sagrados, de harmonia e ilusão profundas, como “as primeiras estéticas humanas”.  A criança 
registra o cuidado em sua natureza intrínseca, “de uma forma não-pensada’ e, se forma e se transforma em sua maneira 
de ser, portanto, a experiência estética é transformacional. Ela assimila não somente o conteúdo das comunicações 
maternas, mas, sobretudo, as formas usadas pela mãe para atingi-la.  “Essa primeira estética humana modela o 
desenvolvimento do caráter pessoal (que é a expressão do self, mais pela maneira de ser do que por representações da 
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consistia em um ninho criado e mantido por ele, lugar subjetivado e berço dos estados de 

retraimento verificados. Mas quem sabe também não almejaria adquirir nuances de 

transicionalidade, laboratório de sonhos e tributário das ilusões a serem refeitas?  

Interrogávamo-nos quanto ao alento que ele encontrava no ambiente escurecido e mal 

cheiroso, no qual conseguia dormir, embalado por sua chupeta. Sabemos que a escolha e a 

preferência das crianças por determinados objetos guarda parte da história relacional com suas 

mães, compondo o repertório psicossomático construído na trajetória de cuidados. A forma como 

elas cuidaram (ou não) de seus bebês e os elementos sensoriais desse encontro, estarão 

compondo as preferências e aversões pelos objetos vindouros. São aromas, ruídos, sabores, 

estímulos táteis e visuais que adensam e compõem a memória corporal. Entocado no buraco, 

Ricardo evidenciava a busca nostálgica de contato com a mãe sonhada, mas que fora perdida  

numa bruma funesta. Ele a recriava de forma que sempre estava lá, disponível, acolhedora e 

continente para ele. Entretanto, a queda da tampa poderia ser evidência da falha de algo da 

organização defensiva dele, uma tentativa de articulação não-sintomática, ainda proto-

representacional. Não revelaria um pedido de ajuda para romper com os recolhimentos 

inebriantes que o levavam a rechaçar o exterior com desinteresse? Ricardo buscava alcançar a 

junção entre os dois mundos dissociados, aquele que desfrutava no buraco e o outro das 

vivências que afrontavam sua onipotência, advindas da realidade externa. Desta advinham as 

expectativas de ameaça e persecutoriedade que o remetiam à circularidade repetitiva. Ele feriu-se 

justamente neste transitar de um mundo ao outro, na tentativa de interligação do interno e 

externo que nele curto-circuitava, especialmente quando tentava defender-se da dissolução do 

sentido de seu self. A irmã ameaçava colocar esses universos perigosamente em contato com 

suas exigências agressivas, especialmente ao delatar aos vizinhos que ele necessitava da chupeta 

para anuviar seus temores, dormir e sonhar.  

A preferência bizarra e arriscada por aninhar-se nos bueiros com a chupeta, foi 

compreendida pela analista e não-interpretada, até por entendermos nas supervisões, que a 

experiência já trazia a tristeza e a raiva necessárias, e a ênfase na decodificação de sentidos 

geraria maior retração da parte dele. Procuramos estimular o estabelecimento de experiências 

potenciais de encontro, de constituição de outros lugares nos quais habitar, adormecer, sonhar e 

viver. C. Bollas (1992) detalhou o idioma próprio da maternagem, composto por gestos, olhar, 

pela tensão no segurar, pela modulação do som e entonação da sua voz, pela umidade da pele. 

Esses são objetos privilegiados que informam, viabilizam e transformam permanentemente os 

                                                                                                                                                                                           
mente), e irá influenciar todas as futuras experiências estéticas que colocam a pessoa em comunicação subjetiva com um 
objeto.” Ler “O objeto transformacional “ (1987) in, A sombra do objeto.  Rio de Janeiro, Imago, 1992, p. 50.  
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núcleos do self da criança em uma unidade psicossomática cada vez mais coesa. O idioma 

materno instala-se no cerne do self  da criança como o seu próprio idioma, processo que tem por 

base as identificações primárias. A identificação aqui não compreende um eu e um outro, mas 

pressupõe uma  identificação perceptiva, sensorial e se inicia como entendemos, desde muito 

cedo,“[...] antes da mãe ser representada mentalmente como um outro, é uma relação objetal que não 
emerge do desejo, mas de uma identificação perceptiva do objeto com sua função.” 146 

Esta questão afeta diretamente a clínica, em termos da comunicação com pacientes 

regressivos e premidos pelas ameaças de colapso no ego; faz-nos pensar que a  linguagem do 

analista, em determinados períodos da análise, importaria mais por suas qualidades sonoras e 

sensoriais do que propriamente pelo conteúdo que veicula. Na clínica dos pacientes ameaçados 

de despersonalização, como Ricardo que sofreu tamanha distorção de ego, a ponto de perder 

inclusive o sentido de ser uma pessoa que sofre, podemos fazer pleno uso dessa noção e 

encontrar muitas evidências a partir da vertente transferencial que se apresenta. A distinção entre 

o nível simbólico e articulado da linguagem de um lado, e de outro aquele não-codificável, que 

constitui o idioma pessoal147 do paciente (Bollas, 1987), se faz necessária no trabalho das 

consultas terapêuticas e na teoria da comunicação que o sustenta.  

O idioma pessoal do paciente deriva do modo de estabelecimento do verdadeiro self e do 

uso que será necessário fazer dos objetos. O paciente executava as manobras anti-sociais como 

um modo de obrigar suas ‘mães’ a se ocuparem dele, convertendo-se em objeto de cuidados, por 

meio do alto nível de excitação que provocava. O incômodo que produzia deveria ser 

reconhecido, pois era parte do amor voraz e da agressividade sem compadecimentos, tal como 

evidenciado quando partia para pegar algo do outro, ou ao ‘sugar’ a analista com suas investidas. 

Transtornos decorrentes da busca amorosa cruel, nem sempre eram bem recebidos pelo 

ambiente, como a chegada da irmã àquele Pronto-Socorro deixou entrever. Em meio a 

manifestações de contrariedade e de acusações pelo que ele havia feito de errado, ela levou-o 

para casa mais uma vez desnorteada. 

No encontro seguinte, Ricardo parecia ainda triste e acabrunhado. O ferimento corpóreo 

evoluía para a cicatrização, porém ele permanecia profundamente atingido na alma, pois, em vez 

                                                           
146 Bollas, C. (1987)” O objeto transformacional”. In: A sombra do objeto. Rio de Janeiro: Imago, p. 29. 
147Com este conceito, Bollas vinculou o potencial da personalidade em sua mais absoluta singularidade, àquilo que 
somos em nosso âmago (nos termos do autor, nosso self-essência). Contudo o idioma pessoal não é um conteúdo 
representacional inconsciente. Bollas, definiu-o como um “conjunto de possibilidades pessoais únicas”, atribuindo a ele 
uma característica de processo. O idioma pessoal é apenas um potencial de expressão singular do si-mesmo, que 
depende da resposta do ambiente facilitador e das experiências mantidas com o mundo real, para sua realização. 
Dessa dialética entre o ser e o relacionar-se, entre o idioma pessoal e a cultura humana, resulta a vida psíquica em 
sua configuração própria. C. Bollas,“Uma teoria para o self verdadeiro”. In: Forças do Destino: Psicanálise e 
Idioma Humano. Rio de Janeiro: Imago, 1992. 
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da mãe apaziguadora, fora crescentemente excitado e sem poder buscar seu refúgio. Ele estava 

prestes a implodir. Referiu muitos desentendimentos com a irmã durante a semana, vociferando 

que ‘ainda iria matá-la, bastava crescer um pouco mais’.  

Eram vívidas e aguçadas as angústias acerca da integridade corporal e psíquica de 

Ricardo e diante da ativação destas, ele acionava o imperativo do modelo dos homens daquela 

família, dos valentões, desafiadores e sem lei, provavelmente valorizados pela mãe.  

 Ao mesmo tempo em que ele afirmava tais projetos, rabiscava um enorme ‘N’, destacado 

e rasurado por ele no papel, talvez evidenciando uma negativa. Ricardo parecia recusar, pelo 

grafismo, o que seus lábios pronunciavam (Fig. 47). As mais terríveis ameaças de morte e os 

sagazes planos de aniqüilamento foram ali tão repetidamente apresentados, que davam mostras 

do quanto Ricardo temia o próprio reservatório de ódio, por não ter força para mantê-lo unido ao 

conjunto de sua vida psíquica. Compartilhando com a analista o que o ultrajava, o garoto 

demonstrava a busca por experiências integrativas verdadeiras.  

 

 

(Fig.47) 

Ele rabiscou ainda outras figuras frente a um imenso fantasma e a uma imagem 

sombreada ao fundo. Ricardo tinha um mundo imaginativo exacerbado, material psíquico que o 

assustava e esmagava o processar de seu self aprisionado numa correnteza negativa que, ao 

avançar, exigia dele reações contra-fóbicas importantes.  

As garatujas abaixo dão mostras do quanto ele lidava com algo grandioso, que afligia seu 

ego diminuto e enfraquecido. Sabemos que a criança só obtém força e elasticidade no ego se 

tiver a sorte de estabelecer um conluio satisfatório com uma mãe empática, charada pessoal que 

Ricardo buscava enunciar e solucionar (Figuras 48 e 49). 
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(Fig. 48) 
 

 

(Fig.49) 

O desenho de número 50 sinalizava a busca de referenciais e a constituição de um 

caminho demarcado e seguro, que o levasse a algum lugar, pois Ricardo parecia ser cidadão dos 

mundos do nada, vagando na rua sem ritmo, solto no tempo, no espaço. Habitante dos desvãos 

de uma existência insustentada e vazia. 
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(Fig. 50) 

Atendendo a mãe de Ricardo, vim a compreender o sentido das suas dificuldades. Ela 

compareceu às consultas iniciais com ares de simpatia, mas apressada para ir-se. Mostrava-se 

impaciente, por ter que deixar de cuidar de seus afazeres e vir à instituição conversar sobre o 

filho. Iniciou o contato num padrão de relações distantes e mecanizadas e ponderou que 

estávamos procurando problemas no filho dela, que é ‘inteligente e normal, apenas levado, não 

tem problema algum’. Psicólogo é que gosta de procurar coisas onde não tem!’  

Quem é que ‘procurava coisa onde não havia?’. Talvez seu próprio filho, ao dirigir-se a 

ela. Quiçá as investidas de Ricardo a exasperassem terrivelmente, especialmente por ela não 

saber cuidar, aninhar, embalar e acalmar as agonias dele. Todavia, a essa altura da conversa, toda 

a série de insuficiências foi atribuída a mim e aos profissionais da minha área, que produzem 

teorias detestáveis, que nada mais são do que ‘coisas de psicólogo’; ela temia que eu lhe 

ofertasse um cuidado impessoal, constituído de concepções prévias e massificadas, abstrações 

inúteis diante das dificuldades e concretude de sua vida. Em seu pragmatismo, queixava-se que 

eu já não soubesse de toda a história da família e de seu filho, ‘que não  houvesse conversado 

com a assistente social para ganhar tempo’. Considerei privilegiada a comunicação que me 

enviava, e sustentei meu lugar de escuta, que continuássemos conversando sobre sua vida e o 

tempo. Por que se refugiar em um tempo anulado, correr contra o tempo, seria para não vivê-lo? 

Progressivamente ela se desarmou e auxiliou-me também a compreender sua posição de ataque. 

Temia alguma manifestação crítica ou censura de minha parte, se admitisse que o filho 

necessitava de ajuda. Passou a referir como, desde pequenino, ele não pôde ser cuidado. O 

menino nasceu quando a relação conjugal se desmantelava, em meio a muitas agressões, 

perpetradas mutuamente pelo casal. Ela estava provavelmente mais siderada nos seus conflitos 

conjugais, do que envolvida naquela nova maternidade. Eu pensava, a partir do rabiscar 
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espontâneo de Ricardo, que ele demonstrava saber de tempos em fora mal concebido e 

indesejado em sua chegada. 

 Com o desenvolvimento da conversa, a resistência a falar sobre o filho foi cedendo e ela 

terminou admitindo enormes dificuldades para relacionar-se não somente com ele e os outros 

filhos, mas até com seus parceiros amorosos. Sempre afastava as pessoas que amava, por ser 

‘ríspida e seca’. Referia-se aos seus namoros que nunca perduravam, temendo ficar sozinha 

devido ao seu jeito de não demonstrar carinho. Fui explorando com ela sobre como Ricardo, 

assim como provavelmente os outros filhos, se ressentiam por sua ‘secura’, demonstrando com 

suas atuações que queriam transformar a mãe interior. Ela sem compreender a enorme 

vulnerabilidade e dependência deles, talvez os quisesse suficientemente independentes, sem 

procurar nela a umidade do leite afetivo, que não tinha para dar. Conseguimos sustentar essa 

conversa, a partir das próprias considerações que a progenitora realizava sobre  suas 

(im)possibilidades de amar. Eu ia sublinhando os aspectos que ela me apresentava sobre si.  

Ela deixou evidente a paixão não-resolvida pelo ex-marido, enquanto ia me detalhando a 

história do casal e o lugar dos filhos concebidos naquela constelação afetiva dominada por pais 

intempestivos e voluptuosos, que não podiam acolhê-los e destinar-lhes uma história pulsional 

menos desastrosa. As filhas mais velhas engravidaram, também em relações infelizes e 

truncadas. 

Ricardo, o filho caçula do casal, estava entregue aos cuidados de uma delas, a dona-de-

casa substituta, mas tão exausta e áspera quanto a progenitora, sempre referindo que ‘não queria 

ser mãe dele’. Tal situação não era abrandada pela mãe que, em sua aspereza, não escondia a 

contrariedade por ter que deixar os muitos ‘afazeres’ e ocupar-se dos problemas que o filho 

criava, principalmente na escola. Estava desorientada, pois o recurso de agredi-lo não surtia 

efeito com o menino, ele já apanhara muito dela, ‘para ver se endireitava’ . 

‘ O problema dele é este, ele é igualzinho ao pai. Não vai dar certo na vida.’   

Soube, pela informante, que o casal se separou após um longo período de brigas 

violentas; o menino inclusive presenciou o ataque surpresa do pai que ateou fogo ao corpo da 

esposa, após tentar banhá-lo com álcool. Após anos de convívio turbulento, ambos os 

progenitores constituíram novas ligações amorosas. Este filho migrava, quando despejado por 

‘problemas de conduta’ nesses ambientes, de um lar ao outro.  

O pai encontrava-se ausente, embora declarasse uma predileção por Ricardo. Quando 

alcoolizado tornava-se ainda mais embrutecido e violento nos castigos que lhe aplicava. Todas as 

tentativas de morar com a criança foram fracassadas, pela incompatibilidade entre o paciente e a 

madrasta, que o agredia com cintadas e pauladas.  
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Estabelecemos uma aliança de trabalho, incluindo a irmã  adulta que permanecia mais 

tempo com o menino, acionada para garantir os comparecimentos do paciente às consultas, nem 

sempre factível. Esta pessoa parecia mais disponível e, assim, várias entrevistas foram realizadas 

com ela, que pôde também expressar seus rancores por haver sido sobrecarregada com os  

abandonos parentais, e com a sobrecarga precoce de cuidar da própria filha e do irmão, uma 

criança em dificuldades. Foi gradualmente sensibilizada quanto à necessidade de Ricardo de 

estabelecer contornos e de buscar sustentação numa constelação afetuosa.    

Posteriormente, a mãe voltou a procurar a instituição, revelando preocupação com o 

envolvimento do filho em bandos marginais no bairro, que praticavam assalto à mão armada e 

até mesmo homicídios. A equipe constatava o quanto se tornava difícil envolvê-la mais 

profundamente na recuperação do menino, pois parecia mais uma vez disposta a delegar o filho 

para que alguém o assumisse. Permanecia impotente e não-investida naquela relação, colocando 

empecilhos  para comparecer aos grupos de familiares na instituição. A Ricardo não havia outra 

saída, a não ser enveredar pelas valas subterrâneas onde abrigava uma vida secreta satisfatória, 

ou no submundo da marginalidade, lugares que podiam assegurar a ele rápida ascensão, alguma 

condição de continuidade de ser, e não de vazio ou despedaçamento.  

Após algumas ausências, o paciente compareceu a uma outra consulta, sorridente, 

perguntando à analista se esperara por ele das outras vezes, se fora à reunião na escola dele 

conforme ele lhe solicitara... Disse ter andado ‘muito ocupado’ (assim como argumentava a mãe) 

e haver se esquecido do combinado, embora a falsa displicência do menino levasse a analista a 

pensar que fazê-la esperar indefinidamente sem notícias deveria ser uma necessidade importante 

na história relacional deles. Ricardo chegou ao final do horário combinado, e estava 

acompanhado de um rapaz mais velh, que entrou na sala desavisadamente, dizendo-se seu 

‘primo’. A analista, suspeitando do sentido da presença daquele estranho e da ligação entre eles, 

solicitou que o acompanhante se retirasse da sala, pois aquela seria a hora exclusiva de Ricardo 

receber seu atendimento. O paciente devotou ao companheiro um olhar de triunfo e disse ao 

colega: 

‘Viu? Não te falei que não ia poder ficar junto?’ 

Parecia exultante com a proteção exercida pela analista, pela preservação do setting e 

interdição ao ciclo de que ‘tudo podem ilimitadamente’, como aquele que compartilhava na rua 

com os comparsas. Revelou que estava dormindo fora por alguns dias, pois a mãe o expulsara de 

casa: 

‘Ela achava que eu não ia né? Pois bem, me mandou embora e eu fui!’ 
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O que ele nos apresentava era, na verdade, o agravamento da condição de vitimização, 

pois, para além das circunstâncias domésticas desfavoráveis, debatíamo-nos com seu declarado 

envolvimento com marginais do tráfico. Enquanto profissionais da rede de proteção, 

reconhecíamos contrafeitos, o engolfamento dos jovens que tentávamos recuperar, assediados e 

seduzidos pelas promessas de um viver exitoso. Garotos como Ricardo que buscam ter a posse 

de si mesmos, nas desventuras nas quais são lançados e passam a ‘desfrutar’, numa espécie 

alucinante de fascínio e temor da morte. 

O paciente prosseguiu relatando sua condição atual, como se estivesse despojado da 

tristeza e de medos mais elementares, com um aspecto de ‘valente’ que não convencia que estava 

bem.148 Ele em sua precária capacidade para se deprimir e acomodar seus desalentos, respondia 

com uma agitação ansiosa e falsa vivacidade, que tendiam a ocultar o estado de morte e de 

quebras internas. De plena posse das defesas maníacas, o menino simulava desafetação pelos 

fatos de sua vida, passando a realçar o poder de força e coragem dos assaltantes com os quais 

vinha convivendo. Relatou também, com detalhes, episódios esporádicos de furto, como se 

novamente precisasse compartilhar desejos e uma liberdade que o estimulavam e o assustavam 

tremendamente, evidenciando como conquistara uma familiaridade com as práticas dos adultos, 

no tráfico. Um estado de pânico passava a ser experimentado pela analista, numa forma de 

comunicação e  repetição ativa da situação traumática na transferência. Ao buscar relações 

objetais violentas, o menino objetivava instigar no outro o choque e o ultraje que ele próprio não 

podia registrar, expressar e nem mesmo sentir, quando da usurpação da sua confiança e da 

capacidade de ilusão.   

Constatei que as crianças vitimizadas, submetidas ao terror da instabilidade e ameaças, 

sofrem sobretudo por precisarem se livrar da identificação maligna com uma figura tirânica. 

Podem recorrer a uma regressão ou progressão forçadas, dinâmica descortinada por Ferenczi 

(1931). Desse modo a vítima tenta desesperadamente tornar os choques inexistentes, numa 

sucessão de manobras apelativas, de cunho depressivo ou maníaco, que visam fazer desacontecer 

o traumatismo. 

Recebendo uma continência receptiva, Ricardo teria chances daquela experiência ser 

contida por outra pessoa que pudesse suportá-la melhor do que ele próprio. 

De posse de uma pseudo-maturidade, devido à prematura assimilação do universo adulto 

em seu núcleo de self, Ricardo passava a exibir uma falsa sabedoria e afirmação. Proclamou que 

                                                           
148 Ocorreu-me que os estudos da obra de H. Guntrip, autor pertencente ao Middle Group, que contribuiu com a 
psicanálise ao trazer no cerne dos seus interesses clínicos as pesquisas sobre os estados esquizóides, poderiam 
auxiliar-me na compreensão dos efeitos do medo básico e precoce em Ricardo, a causa radical das perturbações 
psicológicas nos indivíduos, segundo aquele analista. 
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ia ‘viver de vender droga, ficar muito rico e poderoso’,  pois assim ninguém iria mais surrá-lo. 

‘Logo vou ganhar dinheiro e comprar um carro para mim.’ Afirmava saber dirigir e, ao mesmo 

tempo, mostrava as marcas de tombos que sofrera ao tentar conduzir uma moto. Apesar da 

exaltação da sua atividade de homem grande e valente, ele sabia que, até então, nenhuma 

vantagem fora obtida; sujo, ferido e descuidado, ele solicitou lanche, pois estava faminto. 

Naquele dia porém, havia terminado todo o estoque de merenda. A analista não reservara a 

porção dele, fator que sugeria que ela não o esperava mais. Tal  como ocorria em casa, quando 

ele não encontrava mais o jantar por chegar tarde. Agora a permanência do objeto estava sendo 

questionada na transferência. Pela perda da adaptação, rompia-se de modo repetido o fio de 

continuidade e da criatividade na relação. Ele não suportou ser esquecido e anulado, recorrendo 

mais uma vez à fuga e à invulnerabilidade, para defender-se dos sentimentos de penúria, de 

tristeza e de desolamento. Anunciou que pretendia ir-se embora, após afirmar ‘não estar nem 

ligando pra fome.’ Talvez fosse saciá-la na rua, no transe da droga, ou na compulsão ao 

fantasiar... quiçá se desconectasse da parte que demandava algo da analista, ao expulsá-la da sua 

área de onipotência. Todavia, ao se esquivar de sua apetência, ele veria se esvair também a boca 

ativa e pulsante, com a qual ia buscar as coisas do mundo. Vislumbrávamos que algo se 

movimentava nele, a partir da falha da analista, algo da ordem da confiabilidade no vínculo, que 

teríamos que recuperar e disponibilizar para ele, na forma de intervenções posteriores mais 

efetivas e pontuais.  

O analista deve estar preparado para manejar os actings, a partir da manifestação 

vigorosa e persistente da tendência anti-social no processo terapêutico. Temos que considerar 

que o diagnóstico do distúrbio da sociabilidade será realizado em termos dos aspectos positivos 

ou deteriorados do ambiente primário. Há diferenças também na curva de recuperação daquelas 

crianças que tiveram experiências iniciais satisfatórias bem alicerçadas e cuja confiança não foi 

completamente destruída, e daquelas cujo bom ambiente nunca existiu e terá de ser criado 

alguma vez. Esses indivíduos mais desafortunados não conseguirão dispensar as defesas contra a 

ansiedade intolerável, até serem verdadeiramente socorridos, como pretendíamos fazer com 

Ricardo. Temíamos, todavia, que ele não viesse a conquistar, a tempo, os processos de reparação 

e de reconstrução de sua história pessoal.   

O caminho da degradação pode ser rápido e previsível, pela crescente agressivização dos 

relacionamentos no caso desses jovens tornados objetificados. Como uma das cicatrizes do 

abuso, eles mesclam suas relações com tonalidades de ódio e destemor, sentindo-se importantes  

e valorizados, por viverem tais possibilidades. Temos então o agravamento da situação, quando o 

fascínio pela experiência de abuso, se sobrepõe ao padecimento pela sevícia. Assim, nesse 
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circuito maligno, as crianças adictas à pessoa do abusador podem ter-se tornado, elas próprias, 

alguém que  ativamente abusa e maltrata. 

O encapsulamento afetivo e a dissociação, pelos quais o acontecimento traumático tornar-

se-á impedido de se fundir ao restante da vida psíquica, somente produzirão multiplicadas fendas 

na personalidade. Ricardo mostrava-se carente e dependente e ao mesmo tempo arrogante, 

‘descolado’, como se afirmava. Chegou a brigar muito com a analista, tentando deixar a sala à 

força, no que foi impedido, pois ela dizia que brigaria pela alternativa de protegê-lo daquilo que 

se mostrava contrário à vida dele: 

‘Não preciso de ninguém, até já dormi na rua. Estou injuriado, me deixa, olha a minha 

olheira que nunca sai, falaram que era só dormir que ela saía...’ referia-se às marcas da vida na 

rua, que insistiam em se apresentar, pixado no corpo e na alma. 

‘Se você me ajudasse de verdade, eu não estaria lá.’ Ricardo fazia alusão à continuidade 

da prática de delitos da qual não se evadira totalmente. Assim comunicava a desesperança 

consigo, com a analista e seu método. Ele julgava que sua recuperação fosse mais fácil do que se 

apresentava, talvez ele houvesse vindo à consulta para protestar e partilhar sua decepção. Nesses 

momentos de desalento, ele invocava ‘a outra psicóloga’, não escolhida inicialmente por ele. 

Ficava conjecturando melhor sorte, se estivesse sob os cuidados ‘daquela profissional’. Suas 

atuações eram também precursoras da esperança de que a boa experiência reparadora seria 

conquistada/criada e que as vivências negativas poderiam ser contidas e contornadas. 

A analista foi orientada e sustentou a continuidade dos atendimentos, dosando as medidas 

de indulgência e de firmeza. Adotamos medidas de contenção e de proteção, para que o menor 

fosse resgatado da situação de risco que denunciava ali na consulta. Compreendíamos com 

Ferenczi que, “[...] enquanto o paciente continua comparecendo é porque o fio da esperança não se 
rompeu.”149 Este mesmo autor, ao apresentar suas reflexões sobre a analisabilidade dos pacientes 

traumatizados, valorizou a possibilidade de eles viverem a experiência de ‘estar com’: “[...] nesse 
novo combate traumático o paciente não está inteiramente só. Talvez não lhe possamos oferecer tudo o 
que lhe caberia em sua infância, mas só o fato de que possamos vir em sua ajuda já proporcionou o 

impulso para uma nova vida [...]”150  
O retorno monitorado do jovem à família e à escola, a intensificação das visitas 

domiciliares para garantir sua freqüência aos atendimentos, o comprometimento e cooperação 

dos familiares no processo de ajuda tornaram-se desejáveis e foram se efetivando. Ele foi 

                                                           
149 S. Ferenczi (1931) “Análises de crianças com adultos”, in S. Ferenczi Obras Completas. São Paulo, Martins 
Fontes, 1992, vol. IV, p. 71. 
150 Grifo meu. S. Ferenczi (1934) “Reflexões sobre o Trauma”, in S. Ferenczi Obras Completas. São Paulo, Martins 
Fontes, 1992, vol. IV, p. 117. 
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encaminhado aos atendimentos médicos para avaliar a conveniência de associação 

medicamentosa no atendimento prestado, pois o recurso à droga funcionava como uma maneira 

de entorpecer as angústias depressivas. Uma adequada administração de psicofármaco nos 

auxiliaria na manutenção de alguma organização egóica, para que o trabalho prosseguisse.  

Obtivemos o compromisso do pai no tocante a trazer o filho para as consultas, fator que 

teve efeito benéfico, pois Ricardo mostrava-se mais assíduo e introspectivo na presença do 

genitor. Este, por outro lado, abandonou o tom de ‘orgulho’, ao referir-se às proezas do filho, 

assumindo preocupação e angústia frente àquele que brincava de ser bandido. Ricardo que 

argumentava que, enquanto não completasse a maioridade nada ficaria registrado, como se 

falasse de uma vida ‘menor’, vazia e inconseqüente que poderia levar impunemente até uma 

idade legal. Liberava suas memórias mais difíceis nas sessões, como quando a mãe apanhava do 

pai alcoolizado com o filho pequeno em seu colo: ‘Eu bem que lembro de tudo, viu pai?!!’  Pelo 

caminhos da tristeza e da dor, o paciente precipitava situações de lutos necessários nas consultas; 

o progenitor surpreendia-se com as dolorosas recordações do filho, porque achava, como o 

garoto, que ‘o que fizesse não pegava nada para o menor’.  

Nas sessões conjuntas, o pai, entristecido, falava de um outro futuro que sonhava para o 

filho, que não o caminho do furto, prisão ou morte, como sucedido com os outros filhos. Tornou-

se um elemento importante no manejo da situação, exigindo da ex-esposa que trouxesse o filho 

para casa, quando esta consentia que Ricardo passasse a residir em casa de um conhecido, ou 

tolerasse seus desaparecimentos. Escorado nos procedimentos da equipe técnica e nos 

suprimentos fornecidos pela instituição, o progenitor comparecia e se comprometia a zelar e 

acompanhar mais de perto a vida do filho, embora reconhecesse que não poderia levá-lo para 

viver consigo, devido à recusa da madrasta em recebê-lo. O importante é que ele podia entrar em 

contato com o trabalho realizado nas entrevistas e se implicar com o cuidado que lhe dizia 

respeito.  

Algumas vezes o paciente era buscado em seu lar ou em seu bairro, com o auxílio da 

viatura da instituição, e, quando encontrado, demonstrava sentir-se satisfeito com as 

demonstrações de que era importante para alguém. Tratava-se de um verdadeiro trabalho de 

resgate diante das ameaças de abandono e de descompromisso, especialmente da parte da mãe, 

que alegava que o filho ‘já estava bem’. Ricardo, por vezes, repetia para si o que a mãe lhe dizia, 

ou seja, que não se importasse com o que ele sofria, embora soubesse que não havia 

manifestação de cuidado naquela consideração, mas tão somente de tamponamento e deserção. 

Em um dos atendimentos, ele disse, diante do pai, que o ‘deixassem partir pois pertencia à laia 

dos bandidos’. A analista captou o que a dissociação buscava ocultar, o desconsolo por não 
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haver encontrado um modelo paterno constituído que o encantasse e o atraísse à feição dele. Na 

falta do clã familiar, restava-lhe a laia bandida. Ela reagiu veementemente, dizendo-se perplexa 

pela gravidade do enunciado desesperançado e pela apatia do pai, que não podia retirar o filho da 

identificação maligna. Ricardo sofreu um impacto, caindo num pranto que emocionou a todos. 

Choro autêntico jamais demonstrado por ele, e que enunciava a esperança de que os sonhos do 

pai e da terapeuta poderiam se recolocar na cena analítica, resgatando Ricardo das valas, dos 

bueiros e das laias onde se escondia para sonhar, e onde esperava ser encontrado. Esses eram 

espaços nos quais o prazer, o brincar e o sonhar lastimavelmente se esgotavam. Compreendi que 

a incapacidade do paciente para constituir e manter as experiências oníricas disponíveis para a 

vida de vigília, induzia à atuação do não-sonhado no espaço social, como sugeriu Khan (1972).  

Porém Ricardo passou a sonhar com uma realidade nova que parecia estar ao seu alcance, 

propôs-se a deixar as drogas com ajuda, a solicitar sua inserção em programas educativo-

profissionalizantes da rede, ação que foi favorecida pelo seu desempenho escolar excepcional. 

No âmbito familiar reconheceu os limites da disponibilidade parental, atenuando seus ódios e 

revolta por não poder ter os pais unidos como gostaria, o que não significava que necessitaria 

lançar-se na marginalidade, enfim, abria-se um outro caminho impulsionado pela esperança.  

A intervenção suportiva junto aos familiares foi, nesta experiência institucional, 

intensivamente praticado, com vistas à capacitação dos lares incomuns, definidos por Winnicott 

(1950b) como aqueles que “atraem a atenção da sociedade” e  se destacam por seus defeitos 

exacerbados.   

O atendimento de Ricardo e de seus familiares, me fez considerar que, mesmo os 

pacientes que convivem em condições familiares desfavoráveis, especialmente aquelas nas quais 

o agente desintegrador se encontre na relação com a figura materna, podem extrair consideráveis 

benefícios dos atendimentos e usá-los de modo produtivo na vida. Oferecemos um lugar de 

sustentação dos processos pessoais que, ao não encontrarem meios de serem viabilizados no 

âmbito doméstico, são aflorados e constituídos no contexto inter-relacional com o terapeuta.  

Incluo ao final deste relato, a letra da balada inglesa de J. Lennon denominada Mother,  

como um contraponto ao rap nacional com o qual iniciei este trabalho, popularmente entoado 

pelos meninos de “infância seca” do Brasil. A letra veemente deste, traz o grito musicalizado do 

garoto, que reclama do subjugo à mãe usurpadora e enlouquecida na violência, diante do filho 

que lhe escapou, deixou-a desamparada e sem objeto de sustentação no desenlace. Esse menino 

que ousou  incorporar a  infância em sua história de vitimização, recompor-se pela alteridade, 

para então recusar a violência, a delinqüência e a morte... de seus sonhos. Pretendo unir as 

vivências daqueles que, ao longo dos tempos e dos continentes, foram, tanto quanto  Ricardo, 
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desamparados em suas relações primordiais e lamentaram triste sorte, todavia passaram a 

compor não mais os sintomas anti-sociais, mas as belas criações guardadas em seu peito. 

 

“Mother, you had me, but I never had you 
I wanted you, you didn’t want me 

So I, I just got to tell you 
Goodbye, goodbye 

 
Father, you left me, but I never left you 

I needed you, you didn’t need me 
So I, I just got to tell you 

Goodbye, goodbye. 
 

Children, don’t do what I have done 
I couldn’t walk  and I tried to run 

So I,  I just got to tell  you 
Goodbye, goodbye 

 
Mama don’t go 

Daddy come home”151 
 

 

 

6.2. Os Estudos de Caso e os Manejos Ambientais para crianças inadaptadas. 

 

Passarei a relatar as experiências de atendimento segundo a perspectiva dos Estudos de 

Caso, implementadas no acompanhamento das crianças internas em abrigos. Trata-se de uma 

ampla e complexa modulação de uma terapêutica de contenção e de holding, na qual o manejo 

do entorno da criança busca contornar o risco do desespero, da fuga e da loucura. O Estudo de 

Caso, objetiva identificar e desfazer o elemento desagregador, reorganizar a história relacional e 

promover a reparação dos traumatismos e a retomada do desenvolvimento. O vértice, neste 

trabalho, dirige-se ao elemento de ruptura, que  se encontra no ambiente insatisfatório.  

Por meio de uma modalidade de cuidado ambiental, abriu-se uma desafiadora perspectiva 

psicoterápica, demandada pelas medidas de realojamento. Atuei nessa empreitada como um 

elemento de sustentação e de tangência entre os diversos elos do processo, assessorando as 

                                                           
151 “Mamãe, você me teve, mas eu nunca tive você. Eu queria você, mas você nunca me desejou. Então eu, 

só tenho que lhe dizer, adeus, adeus. Pai, você me deixou, mas eu nunca o deixei. Eu precisei de você, você não 
precisou de mim. Então, eu só tenho que lhe dizer, adeus, adeus. Crianças, não façam o que eu fiz, eu não podia 
andar e tentei correr. Então, eu só tenho que lhes dizer, adeus, adeus.  Mamãe não vá, papai volte para casa.” 
(Tradução livre) 
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circunstâncias de alojamento de alguns pacientes, e acompanhando a equipe técnica, a família 

originária, a família hospedeira e o analista da criança.  

Desde o início da atuação institucional, considerei como primordial que se associasse o 

cuidado terapêutico dispensado às crianças vitimizadas, em termos das acomodações  

residenciais e educacionais convenientes para elas. Quando uma gestão residencial resultava 

extremamente abusiva e de improvável contribuição na provisão das necessidades da criança, 

pela recorrência da vitimização, eu e a equipe designada para atender o caso considerávamos e 

administrávamos as perspectivas de lares substitutivos e de alojamentos terapêuticos. Esses 

consistiam em nosso entender, espaços intermediários e suportivos imprescindíveis nas situações 

de crises.  

Evidentemente,  levamos à exaustão as discussões com a criança e a família, com a 

equipe multiprofissional do Aquarela, conjuntamente com os técnicos da Vara da Infância, 

acerca da conveniência ou não dessas medidas, tendo sempre em conta o processo maturacional 

da criança. Trabalhávamos de forma que os familiares pudessem permanecer com a criança, ou 

que consentissem em sua colocação em domicílios alternativos ou em abrigos e a recebessem de 

volta após um período de afastamento necessário. Não me afastei da recomendação de Winnicott 

(1936) sobre ser preferível “uma mãe chata e suja”, à uma instituição correta, extremamente 

higiênica, porém insensível. As crianças me traziam todo o tempo essa consideração quando 

escolhiam permanecer no próprio lar. 

Estando a criança albergada, assumíamos a administração das condições em seu entorno 

para que fossem suavizados os impactos da mudança. O fundamental, nesses dispositivos 

beneficiadores da recuperação do sentimento de fracasso pessoal, seria que nesses lugares 

‘alternativos’ fosse preservada a história das relações da criança em seus laços familiares 

primários. Preocupávamo-nos substancialmente, que os cuidadores se tornassem sensíveis à 

importância dos objetos trazidos pelos internos aos novos lares, respeitando suas escolhas e 

preservando tais mimos, pois entendíamos que eles evocavam algo primordial da relação 

mantida com o ambiente familiar do qual foram retirados e que necessitavam mantê-lo vivo 

dentro de si, para também sobreviverem. Preferências, hábitos, costumes e objetos, aos quais as 

crianças abrigadas se aferram não podem ser corrigidos, criticados e afastados, sem que elas se 

sintam severamente desapossadas.   

É fundamental manter uma postura de interesse pelas solicitações que os internos farão ao 

ambiente que tenha por meta ser restaurador. Muitos educadores das instituições nas quais essas 

crianças são entregues, demonstram ainda dificuldade em reconhecer a comunicação e a 

manifestação afetiva que o importunar da conduta infantil carrega. Entendo que seria necessário 



 

 

191

contar com uma teoria do desenvolvimento emocional e ter em vista a dependência do ambiente, 

para acolher as reivindicações e não resvalar para explicações em termos de más tendências 

inerentes ao caráter das crianças anti-sociais.  

Infelizmente, em algumas instituições que visitei devido às reuniões técnicas, constatei 

políticas de abrigamento extremamente desfavorecedoras. Transpostas as fachadas que ostentam 

ser ali uma instituição de abrigo, observei que nesses lugares nada mais se faz além de reproduzir 

a rejeição e a intolerância vividas pela criança no contexto familiar. A adoção de medidas 

educativas também violentas foi constatada na comunicação dos pacientes internos na forma de 

castigos severos, restrições imotivadas, isolamentos e estigmatização. Trata-se de uma violência 

legal, avalizada pela autoridade e pelo poder instituídos, e ainda mais perversa, por desperdiçar 

uma oportunidade de recuperação das ilusões e da esperança. Conforme Freud assinalou: 

“É violência, pronta a voltar-se contra qualquer indivíduo que se lhe oponha [...] funciona pelos 
mesmos métodos e persegue os mesmos objetivos.” 152 

No atendimento institucional a crianças vitimizadas, o referencial de Winnicott ainda  se 

mostrou particularmente útil quanto à concepção dos placements. De fato, toda a arquitetura 

clínica deste analista, se assenta na perspectiva do lugar ideal no qual se viver, sem o qual o self  

não se viabiliza.153 Nessa consideração do alojamento como psicoterapia, o novo lar deve ser um 

ambiente comum porém assentado em requisitos fundamentais, caso contrário os internos não 

poderiam desocultar seus sofrimentos maiores, encontrando o sentido de querer viver e explorar 

criativamente suas capacidades restauradoras. Esse novo lugar deve ser saneado, estável e 

humano, capaz de assumir responsabilidades pelos tempestuosos movimentos instintuais, rumo à 

conquista de uma personalidade integrada.  

Tendo esse referencial em mente, ocupei-me em um trabalho de ampla frente, da seleção 

e preparo das pessoas desejosas de alojar crianças difíceis e perturbadas, advindas de lares 

insatisfatórios pela ocorrência de vitimização. Apresentavam-se com maior freqüência casais 

                                                           
152 S. Freud (1933) “ Por que a guerra?” In: Obras Psicológicas Completas de S. Freud. Rio de Janeiro: Imago, V. 
XXII, p. 247. 
153 Winnicott produziu extensamente acerca da instauração de alojamentos para crianças prejudicadas, quando ele 
não manejava o ambiente doméstico como recurso terapêutico. Os textos referência em sua obra, no tocante ao 
abrigamento dos anti-sociais são: “Tratamento em regime residencial para crianças difíceis” de 1947 e “Alojamentos 
para crianças em tempo de guerra e em tempo de paz” de 1948. Esses importantes trabalhos, nos quais ele explicitou 
a imprescindibilidade de um ambiente humanamente manejado, como base do tratamento e recuperação dos 
delinqüentes, guardam a força da atualidade. Transcorridas mais de 5 décadas, com a premência da redefinição de 
modelos apropriados de alojamentos, para aqueles afastados do convívio familiar, temos que este analista já nos 
desenhava a estrutura ideal para as instituições: unidades menores, supervisão institucional ao pessoal de apoio que 
não deve trabalhar em sobrecarga, insatisfação e estresse, não-envolvimento emocional, preservação da lei e da 
ordem...  A excepcional experiência com alojamento de centenas de crianças e jovens mutilados existencialmente 
pela guerra, levou-o a considerar o tratamento dos anti-sociais em tempos de paz, à luz da concepção do placement 
útil.       
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sem filhos ou com a prole madura, adultos solitários, pessoas ligadas à criança como professores 

e diretores de escola, funcionários das creches ou conhecidos destes, que manifestavam interesse 

em acolher esses menores, muitas vezes de maneira problemática porque movidas por anseios 

caritativos. Acompanhei algumas experiências inadequadas, quando alguns pacientes eram 

retirados inapropriadamente dos abrigos em finais desemana e conduzidos para lares de famílias 

despreparadas, dos quais os menores retornavam desiludidos. Debatíamo-nos com a necessidade 

de contornar, junto a adultos voluntariosos, o afã de ‘adotar’ crianças que não ansiavam por essa 

medida, pois aguardavam o retorno aos seus lares de origem, conforme manifestavam nas 

consultas. O abrigamento era aceito como uma situação provisória e, por mais que o tempo 

passasse, cultivavam sempre a esperança de retomada do ambiente familiar. Familiares mais 

próximos da criança e disponíveis para assessorá-la eram buscados, ou contávamos com 

voluntários que, oferecendo-se para alojar essas crianças em períodos variáveis, de acordo com a 

necessidade de cada caso, atuavam sob minha orientação e a da equipe.  

É importante realçar que nessa modalidade terapêutica, não se trata de uma simples 

transferência de moradia da criança prejudicada, mas em sua colocação em ambientes propícios à 

correção de suas dificuldades e bloqueios.  

Encontrei muitas crianças que passaram por uma desestruturação familiar após um 

período de convívio satisfatório, viviam a transferência para outros espaços como uma lenta 

agonia. Ainda mais depauperadas mostravam-se aquelas que nunca haviam desfrutado de lares 

estruturados e que sofreram repetidas experiências de institucionalização, ou tentativas mal-

sucedidas de adoção e de retorno ao lar, intercaladas com reabrigamentos prolongados. Essas 

crianças desancoradas, de corpos e almas aviltados, eram movidas no ambiente substitutivo por 

anseios de ressarcimento, e pelo profundo sentimento de carência. 

Encontrei crianças que necessitavam, não de lares substitutivos mas de “experiências de um 
lar primário” (Winnicott, 1947). Quanto mais tardiamente venha a ser oferecido o lar primário 

suficientemente bom para esses indivíduos submetidos à deprivação, e quanto maior a extensão 

do período de alojamento, menos exitosos os seus efeitos, ressaltava Winnicott:  

“Se, de fato, não existiu esse bom começo, está além do alcance do albergue criá-lo, abi initio. A 
resposta a essa importante questão é, com freqüência, uma questão de grau; mas, de qualquer modo, 
vale a pena buscar essa resposta. Muitas vezes é impossível obter uma história fidedigna desse 
relacionamento inicial, e nesse caso o passado terá de ser reconstituído através da observação da criança 
no alojamento, durante um período de meses.”154 

                                                           
154 (grifo meu) D. Winnicott (1947b) “Tratamento em regime residencial para crianças difíceis.” in Privação e 
Delinqüência. São Paulo: Martins Fontes Ltda, 1987, p. 69-70. 
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Observei que, de fato, a criança traz para o novo ambiente as questões fundamentais de 

sua história pregressa, como asseverou Winnicott, porém temos que pensar que ela tanto coloca 

em jogo aspectos do que viveu no passado, quanto os apresenta em termos do que anseia viver 

no futuro, em novas histórias relacionais. 

Encontrei em Françoise Dolto155, considerações importantes sobre os placements 

terapêuticos. Esta analista centrou seu trabalho em um referencial pautado na mediação pela 

palavra, e portanto enfatizou a necessidade de que se conversasse amplamente com a criança 

quanto ao sentido de proteção na medida de afastamento e a sua duração, fator que julguei 

relevante, nessa jornada terapêutica. Se a criança se sentir ludibriada, rejeitada e descrente dos 

vínculos, não aceitará a medida de abrigamento. Dolto sublinhou a importância da autenticidade 

das informações à criança e do reconhecimento da dignidade e da impotência dos pais para 

prosseguirem na tarefa de educação e continência junto a ela, funções que foram delegadas a um 

outro cuidador. Vejamos algumas considerações importantes desta autora: 

“O placement é benéfico se a criança compreende que a sociedade tem deveres em relação a ela 
e que ela tem o dever, para com a sociedade, de se proteger contra qualquer coisa que queira fazê-la 
morrer antes da hora. Tem que se tomar em conta o risco de morte física, mas, também, de uma morte 
psíquica moral, intelectual, na decisão de um placement. Podemos muito bem ajudar uma criança pela 
mediação da palavra: a curto prazo, será doloroso, mas a longo prazo, bem melhor para ela. A criança 
nunca é pequena demais para que lhe falemos a verdade. As palavras permanecem sempre na sua 
memória inconsciente, testemunhando o respeito por sua pessoa.”156  

 No cotidiano institucional ultrajante, como infelizmente se constituem muitas unidades 

públicas de recolhimento de menores, não se pode reconhecer a alteridade dos que ali esperam 

pela destinação de um novo lugar. Não há consideração pelo idioma pessoal157 da criança, 

anulada em suas possibilidades de expressão individual. É quando cabelos e unhas são cortados à 

revelia das crianças e de forma igualitária, numa prática de cunho higienista que desconsidera 

que esses elementos corpóreos representam para cada uma, o emoldurar de sua própria imagem, 

que vai se constituindo como efeito da criatividade. A desapropriação corporal afeta inclusive o 

desejo da criança de cultivar sentimentos pessoais, sejam eles relativos à feminilidade, à força, à 

potência ou à virilidade.  
                                                           
155 Dolto detalha no livro Dialogando sobre crianças e adolescentes, suas idéias acerca da importância de que se 
fale com a criança abertamente sobre os motivos de sua retirada do lar. Campinas, Papirus, 1989. 
156 Dolto, F. “Pais delinqüentes. Incesto.” In:  Dialogando sobre crianças e adolescentes. Campinas: Papirus,1989, 
p. 121 
157Por meio desta denominação, Christopher Bollas referiu-se ao que há de mais peculiar na personalidade e no 
verdadeiro modo de ser da pessoa que, ao escolher determinados objetos e interesses, o faz conforme esses 
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Constatei que os objetos pessoais, nos abrigos, logo são tornados coletivos, antes que as 

crianças possam vir a dispensá-los ou se disponham a compartilhá-los. Desgostosas, elas 

referiam que não possuíam um brinquedo, vestuário próprio, objetos ou até mesmo o leito 

particular, por muito tempo. Sequer podiam contar com a permanência dos objetos transicionais 

que elas próprias instituíam, tais como os paninhos, bichinhos de pano, garrafinhas, pipas, selos, 

bolinhas, figurinhas... Esses objetos, que permitem suportar a espera sem desmoronamentos, e 

que mantêm a esperança de reencontro com os bons aspectos perdidos da história pregressa, 

eram subtraídos por funcionários ou colegas. Essas manifestações criativas constituem 

verdadeiro elemento de ligação entre a nova realidade e as vivências anteriores. Encontram-se 

prenhes dos códigos e dos elementos culturais vigentes no núcleo familiar. São a memória 

encarnada das paixões, das rupturas, dos ódios e dos assombros, moedas correntes nesses 

circuitos humanos conturbados. 

“O fato de uma criança removida de um lar para outro, ou de uma instituição para outra, se 
adaptar ou não, poderá depender de que um pedaço de pano ou um objeto macio possa ou não 
acompanhá-la de um lugar para outro; ou de que ela possa ou não ouvir uma história ou cantiga familiar 
na hora de dormir, ligando o passado ao presente; ou de que atividades auto-eróticas possam ou não ser 
respeitadas, toleradas e até valorizadas por sua contribuição positiva. Certamente com crianças cujo 
ambiente são perturbados esses fenômenos são especialmente importantes, e o seu estudo nos permite 
aumentar nossa capacidade de ajudar esses seres humanos que estão sendo jogados de um lado para 
outro [...] ”158  

Sabemos que a ordem e a disciplina são fundamentais para o pleno funcionamento 

institucional. Entretanto, não se pode submeter a criança a padrões rígidos e doutrinários que 

asfixiam a singularidade dos abrigados. Não há como esperar que ela se recupere de severos 

estados de desolação, quando os redutos sagrados de intimidade situados nos bolsos, nas gavetas 

e nos diários trancados a ‘sete chaves’, são permanentemente violados e apoderados por outrem. 

O resultado é que verdadeiras vivências de pulverização de si se instalam, e a criança é 

empurrada para novas e graves  cisões em sua personalidade. 

 O cuidado fornecido que irá restaurar a esperança destroçada é vivido no início como 

físico, e todo o entorno do lugar de contenção deverá ser cuidadosamente manejado para atender 

às necessidades primárias, tais como saciação da fome, sede, calor. As crianças da instituição 
                                                                                                                                                                                           
determinantes mais nucleares. Ressalta o autor, que não há distinção entre o ser o e apropriar-se desses objetos, tal a 
indistinção verificada.  Forças do Destino: Psicanálise e Idioma Humano. Rio de Janeiro: Imago, 1992. 
158 D. Winnicott concebeu a Assistência Residencial como uma forma de terapia da confiabilidade, para 
delinqüentes irrecuperáveis. Somente a restauração da confiança poderá desfazer a vivência aguda de caos. Ler “A 
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pesquisada conduziam-nos freqüentemente ao refeitório, espaço no qual se sentiam estimuladas a 

aprofundar suas confidências sobre a vida nos albergues, as saudades do lar, os sonhos com 

familiares, as expectativas... Era fundamental ouví-las e considerar seus queixumes, pois eu 

entendia que a criança alojada permanece resiliente, e pode atravessar o período de separação 

com lastros de criatividade e atividade simbólica, desde que ocorra a sustentação do novo meio 

às suas necessidades. Nessa direção, ela empreenderá esforços, creditando as relações e, 

exercitando nesses vínculos aspectos do processo maturacional, especialmente aqueles que a 

curam dos distúrbios anti-sociais como o brincar, o aprender e o fazer amigos.  

Os meios de contenção adotados pelos cuidadores substitutos, principalmente quando as 

crianças perturbadas passam a incomodar para provocar o ambiente a se ocupar delas, tornou-se 

crescentemente uma preocupação para os supervisores. Na capacitação desses espaços, não 

poderíamos evidentemente endossar a violência diante de condutas indisciplinares; contudo, 

preocupávamo-nos para que nossas recomendações não induzissem a um contexto artificial ou a 

um sentido de inautenticidade no manejo das crianças.159  

Outro aspecto relevante no tratamento residencial e institucional para crianças difíceis foi 

a inclusão potencial de todos os funcionários na frente de cuidados. De fato, muitas vezes a 

merendeira, o motorista, recepcionistas e técnicos administrativos, são convocados e investidos 

como significativos pelas crianças, a partir dos olhares e gestos a elas devotados. É importante 

que eles sejam alçados à condição de cuidadores, desde que não pautem suas relações pela 

inafetividade, ou rispidez e irritabilidade.  

Não há que se esperar ou cobrar gratidão desses pacientes, apesar do grau de exigência e 

de amolação que irão produzir em quem cuida deles, ao contrário, uma crescente exigência e 

cobrança, quando não o roubo deverão ser esperados, e se constituirão em manifestações de 

esperança.  

Assim compreendidas em suas agruras na construção de suas identidades, o abrigar 

poderá realizar-se no seu mais pleno sentido de aninhar, aconchegar e resguardar, e as 

instituições albergantes deixarão de ser lugares de expropriação da alegria e da criatividade, para 

se transformarem em espaços de coexistências possíveis e condignas.  
                                                                                                                                                                                           
criança desapossada e como pode ser compensada pela falta de vida familiar.” (1950) In: Privação e delinqüência. 
São Paulo: Martins Fontes, 1987, p. 183. 
159 Winnicott que se mostrou atuante no trabalho de supervisionar equipes que se ocupavam de alojar crianças anti-
sociais evadidas durante a guerra, deparou-se também com a problemática dos castigos corporais. É interessante 
atentar para o método por ele adotado junto aos monitores dos jovens, para que as punições corporais nas 
instituições se tornassem, como ele informou, um fenômeno raro. Buscava levá-los à compreensão acerca das 
dificuldades das crianças que, de tão comprometidas, não conseguiriam fazer algum uso positivo da punição. Nos 
treinamentos, ele não trabalhava moralisticamente com proibições às punições ou recomendações de indulgência, 
artimanhas prontamente percebidas como artificiais e postas à prova pelos internos.   
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Apresentarei a seguir algumas situações envolvendo crianças que foram afastadas de seus 

lares em circunstâncias de violência doméstica, sendo que três delas se encontravam abrigadas 

em instituições  

 

I:   O exílio doméstico e a  defesa do amor gelado: os atendimentos de Francisco  
 

Francisco compareceu à primeira consulta terapêutica, acompanhado pelo educador do 

Abrigo Municipal, órgão no qual estava inserido havia pouco tempo. O acompanhante sinalizava 

haver esperança quanto à recuperação da vida familiar desastrosa que o menino levara até então. 

O profissional relatava-me sobre os feitos do garoto de um modo  afetuoso e condescendente, 

compreendendo os furtos que o jovem praticava como uma maneira de inclusão social: 

‘ Ele roubou uma carteira na loja, mas não é como os outros meninos infratores. Ele não 

tem a malícia, aquele malandragem dos outros. Ele ainda é uma criança. Gosta de jogar bola e 

de brincar de lutinha com os meninos. Só pegou  porque queria dar de presente de aniversário 

para um colega. Quando encontramos nas coisas dele, ele nem reclamou de devolver. A 

senhora. sabe, de onde eles vêm, a vida não é fácil! 

Antes de deixá-lo na entidade para ir-se, o educador informou-me que Francisco viera 

transferido da Casa dos Meninos160, de onde gostava, porque lá estabelecera um vínculo mais 

estreito com uma monitora. Esta profissional terminou por se demitir deixando Francisco ainda 

mais entristecido. Passado algum tempo, o menino foi encaminhado para o Abrigo por haver 

completado 13 anos de idade, atendendo à regulamentação das instituições. Ele não se 

relacionava com ninguém no novo lar, era inamistoso, talvez por temer novas vinculações 

seguidas de perdas e rupturas. Havia uma rotina permanente de saída e chegada de jovens à 

instituição, pois a proposta é de provisoriedade na estadia, enquanto se contacta a família, para 

recebê-los de volta.   

A instituição de abrigamento que freqüenta é de regime aberto, constituindo-se em uma 

casa com poucos leitos, situada em um bairro central do município. É coordenada por um 

diminuto grupo de educadores e agentes técnicos. Neste sentido em nada se parece com um 

albergue tradicional. Os moradores vão sozinhos à escola, assim como para as atividades de 

esporte, lazer e ocupacionais. Alguns se evadem não mais retornando à instituição. Este, 

                                                                                                                                                                                           
 
160 Trata-se de uma instituição albergante no município, fundada há décadas por uma agremiação religiosa. Funciona 
nos moldes tradicionais, com muitos leitos, escassez de profissionais, cozinha industrial, normas rígidas e 
impessoalidade nos cuidados. A denominação de Casa dos Meninos, como é conhecida, parece-me inapropriada 
pois os internos sentem-se apenas ‘meninos’ ou ‘meninas’, que em sua maioria, são órfãos ou menores abandonados 
ou foragidos e aqueles internos por decisão judicial, enquanto aguardam melhor sina.  
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entretanto, não era o caso de Francisco, que sempre retornava ao abrigo, mesmo quando faltava à 

escola para vagar pelo bairro, fato que vinha ocorrendo com freqüência. Ficava nas casas de 

jogos eletrônicos ou seguia os bandos de meninos na rua, que fumavam, se drogavam, pixavam 

muros, cometiam pequenos delitos. Quando argüido sobre suas faltas à escola, Francisco contava 

histórias mirabolantes e imaginativas. Nos finais de semana e feriados, era acompanhado pelos 

educadores em viagens curtas, passeios locais, torneios de futebol e natação. Ele freqüentava 

ainda o projeto social Arte-Educação. 

Encontrei Francisco, sozinho e arredio ao final do corredor. Sua expressão manifestava o 

profundo estado de desesperança e inconsolabilidade. Pedia-me que o deixasse em paz, 

argumentando que ele ‘não estava louco, não precisava de psicólogo, de psiquiatra, nem de 

ninguém’. Argumentava achar uma ‘bobeira esse negócio de conversar, de ficar respondendo 

perguntas, o que eu iria fazer com aquilo?’  

Eu, com certeza, dizia ele, tocaria no assunto da mãe e do pai dele, mas isso não lhe 

importava mais: ‘Se a mãe  que era nervosa e brava demais não gostava dele, porque ele iria 

ligar para ela?’ Em que poderia ajudá-lo? Diante da tensão do momento, da tenacidade de sua 

recusa em acompanhar-me, disse-lhe que todos aqueles questionamentos que me fazia eram 

muito importantes para que fossem tratados ali no corredor. Eu entendia que precisávamos de um 

lugar mais adequado, e que considerava seriamente sua decisão de não estar comigo, porém eu 

lhe pediria uma única oportunidade para tentarmos um contato e ver o que poderíamos fazer 

juntos. Sugeri que aproveitássemos o fato de ele ter vindo até ali, para nos conhecermos, eu 

esperaria o tempo que fosse necessário.  

O paciente foi ao refeitório, alimentou-se demoradamente e somente depois veio ao meu 

encontro na sala de atendimento. Como no jogo da espátula, eu aguardava a reação dele à minha 

intervenção, respeitando seu ritmo e suportando a espera que ele me impunha. Entrou com 

passos vacilantes, como se caminhasse para trás, e não em minha direção; chegou à sala da 

consulta ainda mais intangível, sisudo e cabisbaixo, acompanhado do educador, que solicitou que 

marcássemos uma outra consulta. Chamou-me a atenção o olhar desabitado de Francisco, as 

mãos e lábios cerrados sediavam o impedimento frente ao outro.  

O educador apresentou-me alguns pormenores da história de Francisco, que foi sendo aos 

poucos complementada pelo paciente. Ele iniciou sua peregrinação institucional a partir dos 7 

anos de idade, quando foi entregue pela mãe ao Conselho Tutelar. A progenitora havia produzido 

cortes, ferimentos e queimaduras no menino, como corretivos frente a condutas inadequadas. As 

externalizações de ódio materno eram conhecidas pelos profissionais, que se assustavam com a 

explícita aversão pelo filho. Ela engravidou solteira de um relacionamento que resultou em 
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muitas decepções e fuga da cidade onde residia com os familiares. A concepção daquela criança 

a lançara em uma trajetória de ocultamento do contexto de paternidade do filho. Francisco era o 

testemunho de um grande amor fracassado, conforme a própria mãe admitia.  

De paternidade ignorada, este paciente, que tinha 3 meio-irmãos menores, dizia não 

entender o porquê de a mãe não aceitá-lo. Afirmava que gostava dela e a perdoava pelos maus-

tratos de que fora vítima. Quanto ao companheiro da mãe, entre eles havia um renovado foco de 

incompatibilidade e incompreensão, pois Francisco o achava ‘estúpido’ consigo e com a própria 

mãe, rejeitando-o veementemente. A separação conjugal ocorreu com o acirramento das 

divergências familiares, sendo que os irmãos ficaram sob a tutela paterna, enquanto ele 

permaneceu morando com a mãe. Logo ela o encaminhou para uma instituição de menores. O 

primeiro abrigamento durou pouco tempo, pois a mãe se arrependeu, principalmente após a 

reação de Francisco à sua visita: ele a recebeu com tal reação de ‘indiferença’ que abalou a 

progenitora, e a demoveu da idéia de manter o filho naquele lugar. 

No retorno ao lar, as rusgas entre mãe e filho se intensificaram. A mãe reconhecia, 

perante os técnicos que a atendiam, ser muito rígida com Francisco, porém o menino a ‘tirava do 

sério’ com suas mentiras e rebeldia. Relatou que, diante de uma travessura, ‘para não dar o que 

falar aos vizinhos’ foi buscá-lo na rua com uma faca na mão, afirmando, em sua condição 

desmedida, que daquela vez iria picá-lo todinho. Teve que ser contida pela vizinhança, enquanto 

o menino desaparecia nos quintais do bairro, para escapar do despedaçamento e da consumição 

materna, banhada em amores e ódios desenfreados, verdadeiros objetos parciais, devoradores, 

que ameaçavam sua integridade. Com os outros filhos ela conseguia recusar o voto de paixão e 

de  morte que regia suas relações com Francisco; ela se mostrava preocupada, amorosa e regrada, 

visitando-os assiduamente na casa dos avós paternos. 

Como não houvesse síntese possível, a mãe finalmente alegou não poder ficar mais com o 

menino. Os episódios de enurese que ele apresentava eram punidos com humilhações, exposição 

pública dos lençóis e colchões úmidos. O menino fugia, desde os 7 anos, para proteger-se do 

ódio materno exacerbado, especialmente quando ele tinha que trazer bilhetes indisciplinares da 

escola. Nesses casos, passava o dia na rua, escondido em terrenos baldios ou trabalhando nos 

semáforos. Mas ele nunca se evadiu totalmente, sempre retornava à escola e ao bairro, rodeando 

a casa materna, quando ela o impedia de entrar em casa, por desobediência. Alguns vizinhos o 

viam à noite, dormindo na laje da moradia. Tal qual um felino que não se desgruda do próprio 

ambiente voltando sempre para casa, o menino buscava novas oportunidades de inclusão.  

Francisco retirava o dinheiro da bolsa de sua mãe que o ameaçava e espancava. Quando ele 

estava com 10 anos, ela o levou a uma padaria distante prometendo comprar-lhe o que ele 
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queria. Naquele local, ela iludindo-o, induziu-o a ir ao banheiro do estabelecimento, local onde 

lhe tirou toda a vestimenta, e evadiu-se, levando consigo as roupas do menino. A mãe deixou-o 

como veio ao mundo, só, nu, e em prantos no estabelecimento, apenas que desta vez ao invés de 

dotá-lo de vida, lhe retirou as condições de existência. Ele caiu no não-ser, tornando-se um 

nômade, perambulante em círculos,  pelas ruínas de sua vida emocional.  Até que foi recolhido 

pelo projeto de menores de rua. Mãe e filho nunca mais mantiveram contato. O destino materno 

era tido como ignorado, desde então. A progenitora desapareceu da moradia referida, e os 

vizinhos se esquivavam quanto a fornecer informações, dizendo à equipe que vinha realizando 

visitas domiciliares espaçadas,  nada saber sobre o paradeiro dela.  

Este menino, mais do que outras crianças vítimas de violência doméstica por mim 

atendidas, estampava um forte sentimento de ofensa e de direitos, colocando-me perante o 

imperativo de compreendê-lo em suas necessidades, o mais acertadamente possível. Eu sabia que 

não poderia ser inconsistente nem decepcionante, sob o risco de exacerbar ainda mais as 

deficiências de ego que o constituíam. Suas variações bruscas de humor e a inapetência para o 

contato, mostravam-se indicativas de uma profunda desesperança frente às relações com as 

pessoas. Todavia, sob o estado de simulada independência, ele ocultava seus clamores 

desconsiderados, em manifestos de justa indignação. 

Ocorreu-me a observação de Alvarez (1999) quanto à recuperação das áreas do trauma, 

processo que ocorre semelhantemente ao luto, em sinuosas e, por vezes, longas trajetórias. É 

preciso cautela, dar um passo por vez, ponderou a analista. Confortou-me a idéia de que alguns 

passos haviam sido dados naquela consulta, na maneira e no ritmo eleitos por Francisco para se 

comunicar comigo.  

Na consulta seguinte, ele chegou me espionando pela janela, e finalmente entrou. 

Perguntou-me o que eu queria com ele, após longo suspiro. Eu respondi que queria conhecê-lo 

um pouco, ver se ele necessitava de ajuda, ao que ele ironicamente respondeu indagando se eu já 

não havia lido o prontuário dele que estava num canto da mesa.. Eu disse que era praxe da 

entidade que os relatórios dos pacientes marcados para o dia estivessem sobre a mesa, mas que 

eu gostava mesmo era de conversar com as pessoas, mais do que saber delas pelos prontuários. O 

que viesse a saber sobre ele seria resultado de um percurso nosso. Francisco interrogava-me e 

temia pré-julgamentos, ou ainda pior,  receber um tipo de cuidado eminentemente frio, 

burocrático e impessoal. O fato era que eu não conhecia o essencial sobre ele, ou seja, se haveria 

esperança... Quando Francisco começou a falar, constatei que era bem articulado, arguto, de fala 

clara, pausada e incisiva. Constatei que ele sondava o efeito que sua investigação, mais ou menos 

direta, me despertava. 
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Sem sequer sentar-se, foi ele quem se antecipou a saber sobre mim, como: se eu era 

auxiliar do juiz da Vara da Infância, se eu conversaria com o pessoal do abrigo, como eu fazia 

para ajudar meninos que viviam na rua, se eu já havia passado por aqueles problemas, se meus 

pais batiam em mim quando eu era pequena, porque eu era psicóloga, havia quanto tempo... Uma 

pesquisa infinda, até que uma grande ansiedade dominou a ambos, mesclada ao medo do contato, 

do risco... eu, assim como ele, temia despir-me em sinal de entrega e confiabilidade, e ser 

abandonada.  

Será que ele voltaria?, eu me perguntava. Como superar o recluso, o incomunicado, a 

barreira gélida da desconfiança e torná-lo permeável a uma nova oportunidade? Estas questões 

intrigaram-me por vários dias, desde o momento em que saiu da sala com a data de nosso 

próximo encontro, registrada apenas mentalmente, pois ele dispensara o cartão de agendamento 

da instituição. Preocupada por pensar que ele, intangível, fora embora sem entregar-me nada 

dele, permaneci com uma certa inquietação, ao longo dos dias seguintes. Paralelamente ao meu 

trabalho interno de manter acesa a esperança de algum futuro no nosso horizonte relacional, eu 

pensava quão essencial é a oportunidade de que encontremos/criemos uma pessoa significativa, 

no sentido de que nela despertemos preocupação e interesse, e da qual possamos vir a depender. 

Termos uma pessoa disponível que conosco venha a se ocupar, não como uma amolação, mas de 

modo positivo e implicado. A mãe de Francisco não se enredara em torno da existência dele, 

(pre)ocupada com ele, tal como o menino necessitara. Ele precisara então, produzir toda sorte de 

transtorno, de desafio e irritabilidade, para trazê-la próxima a si, na esperança do ressarcimento 

amoroso. A enurese, a avidez e os inconvenientes eram meios de acioná-la, recriá-la, dominá-la.  

Como argumenta Phillips (1996), a maneira como este objeto que buscamos se ocupou de 

nós está refletida na forma como usamos as outras pessoas nas relações de preocupação e na 

maneira como cada um demonstra se preocupar consigo próprio. Esse autor auxiliou-me a pensar 

que, as modalidades de preocupação produzidas em alguém fazem parte do arsenal das mais 

íntimas criações imaginativas que o self armazena desde sua primitiva constituição. Eu me 

encontrava marcada por aquilo que Francisco mobilizava em mim no campo transferencial.   

“Preocupar-se implica um futuro, um modo de ficar na expectativa das coisas. É uma convicção 
consciente de que existe um futuro; um futuro no qual algo terrível pode vir a acontecer, e que, está claro, 
é essencialmente verdadeiro. Assim, preocupar-se é uma forma irônica de esperança.”161  

Considerando assim o que se afigurava em nosso horizonte relacional, aguardei por 

Francisco no dia combinado, durante toda nossa hora. A incerteza em que me deixou suscitou 

                                                           
161 Adam Phillips, “O mal-estar na preocupação” , in Beijo, cócegas e tédio: o inexplorado da vida à luz da 
psicanálise. São Paulo: Companhia das Letras, 1996,  p. 83. 
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terríveis fantasias de raiva e desistência, que tive que monitorar. Pensava no quanto as crianças 

vitimizadas buscam, por meio da atualização das experiências traumáticas, ejetar a confusão 

ambiental e, ao mesmo tempo, a recuperação das condições almejadas. Elas somente alcançam 

tal façanha na plena manifestação do amor impiedoso, por meio de ações que não clamam 

revides. 

Quando fui atender o paciente seguinte, cumprindo agendamento, encontrei Francisco no 

final do corredor, silencioso sob o boné que lhe ocultava a face, porém deixava entrever 

parcialmente o seu semblante inamistoso. Chegou atrasado, mas em posição de retaguarda, não 

avisou a ninguém que viera para me encontrar. Talvez temesse que eu não mais estivesse lá, ou 

houvesse me esquecido dele, ou colocado outro em seu lugar. Como necessitava que eu fosse ao 

seu encontro, convidei-o para que se aproximasse, e ele justificou seu atraso por haver se 

demorado na aula de natação, devido à extensão das provas aquáticas. Ele tinha os olhos 

vermelhos, aparentando estarem irritados pelo cloro da piscina, cujo cheiro exalava em seu 

entorno. Após conversarmos brevemente sobre sua participação nos torneios competitivos inter 

escolas, ele apressou-se a ir pois tinha horário para retornar ao abrigo. Apesar do aspecto de 

abatimento e cansaço, Francisco não lançou mão da negação como organização defensiva. De 

pronto, aceitou o meu convite para um reagendamento próximo.  

O educador que veio buscá-lo aproximou-se para  reclamar do mau humor e do 

negativismo do menino, durante sua permanência no abrigo: 

 ‘Ele é do contra pra tudo. Quando decide que não quer algo, ou que vai fazer alguma 

coisa que não pode, ninguém consegue fazê-lo mudar de idéia. A gente tenta ajudar mas ele não 

deixa, fica mais nervoso, quebra coisas da casa. Se a gente fala sobre alguma coisa errada que 

ele fez, argumenta tanto que a gente não tem mais como continuar falando com ele. A gente se 

preocupa com o jeito dele. O que a senhora acha?’ 

Ponderei com o acompanhante, que deveríamos buscar a compreensão das necessidades 

reais do garoto de afirmar-se pela raiva e efetivação, aparentemente ‘gratuita’, dos impulsos 

agressivos. O modo como dispunha as pessoas e situações em torno dele, não era indício de 

maldade ou  de gênio ruim, mas expressava ímpetos de ser ele mesmo. Esse próprio dele lhe era 

desconhecido, pelo fato de nunca haver sido aceito e plenamente expresso. Encontrar respostas 

firmes aos seus gestos, reações de reconhecimento e de envolvência, poderia ajudá-lo a ter 

contornos próprios, postos a serviço do lado não-abusivo dele. Poderíamos auxiliá-lo na 

cicatrização das feridas, se aproveitássemos as oportunidades que ele nos concedia, quando se 

mostrava tão anti-social, para transformarmos o seu fascínio pelo ‘contra’, em possibilidade de 

ser daquele que ‘conta’... contar com o outro, poder depender de alguém. Ressaltei que sob a 
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conduta de falsa autonomia, havia uma espécie de ilusão de que ele conseguiria comover e 

conquistar alguém a se ocupar dele de modo especial.  

A conversa pareceu tranqüilizar o educador que solicitou suporte técnico à equipe da 

instituição, dizendo que necessitava de ‘orientações’. Eu por considerar a necessidade de 

adequação do entorno, para que o lar substitutivo se mostrasse íntegro, e com alicerces que 

demonstrassem confiabilidade e indestrutibilidade. Naquele local, Francisco necessitava amar e 

odiar sem ser molestado com retaliações e culpabilizações. Assim, ele poderia vir a constatar que 

sua impulsividade não consumava a separação e o desaparecimento dos objetos necessitados; 

desse modo as atividades de fantasia e de consideração pela realidade, passariam a operar no seu 

processo maturacional com maior grau de discriminação, de cooperação e enriquecimento.  

O paciente compareceu à consulta seguinte ainda reservado. Iniciamos nosso contato com 

referências a fatos aparentemente aleatórios como as dificuldades no trânsito, o calor dos dias, os 

barulhos no corredor... afinal, temas não tão alheios assim. Aceitou minha proposta de 

desenharmos juntos, revelando uma habilidade excepcional para tal tarefa. Dedicado e 

engenhoso, ele virava a folha buscando o modo mais pessoal e expressivo para apresentar-se. 

O primeiro desenho dele consistiu em uma paisagem, tão desabitada quanto ele 

aparentava ser, pintada com cores frias, de aspecto árido, apesar do grande sol ao alto que nada 

irradiava. Tive dificuldades para vislumbrar algum sinal de vida ou de movimento no mar 

volumoso retratado, o qual, em sua extensão avançava sobre o continente. Ou teria sido o 

oceano, invadido e enrijecido em suas ondulações, pelo avanço de áreas como aquelas compostas 

pelos três montes estáticos? Seriam alusões aos núcleos ‘duros’ de seu self/? Era um desenho de 

forças silenciosas, desaguando no torpor do retraimento (Fig. 51). 

 

 
(Fig. 51) 
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Ele próprio não quis comentar nada sobre seu trabalho e eu nada referi, pois não poderia 

fazê-lo sem aumentar a desconfiança e hipertrofiar o sentimento de isolamento. Não havia 

permissão para qualquer intromissão minha, que o observava como se uma vidraça fria nos 

separasse.  

Alvarez (1999) também sublinhou importantes aspectos técnicos, com pacientes 

traumatizados, aos quais recorro nesta modalidade clínica. Ela recomendou cautela no fazer 

ligações com o passado do paciente, aguardando-se para isso, os momentos convenientes. Seria 

preferível trabalhar na atualidade do acontecimento terapêutico e com intervenções outras que 

não as interpretativas. 

“Se o paciente está repleto de horror e trauma, ele não precisa ser lembrado disso. Alguns 
pacientes sentem, cada vez que o analista se refere ao trauma, que este considera que esta é toda a 
identidade dele. Muitos psiquiatras acreditam que a forma de ajudar alguém que foi torturado é levar a 
pessoa a falar sobre a experiência de tortura. Mas, para muitos, é impossível falar sobre isto antes de 

terem a certeza de que não serão torturados novamente.” 162  

Propus o Jogo de Rabiscos e ele concordou em realizá-lo comigo. No primeiro desenho, 

ele transformou o meu traço em um par de  sobrancelhas de um cenho carregado. Observei que o 

semblante do garoto assemelhava-se ao do personagem, com um olhar vazio e aprisionante, tal 

qual o de um ofídio (Fig. 52). 

 
(Fig. 52) 

Do rabisco que me entregou, vi-me fazendo o que seria parte de uma muralha. Senti que 

eu estava em contato com uma forte defesa dele (Fig.53). 

 

                                                           
162 (grifo meu) Anne Alvarez, “Caso clínico Valéria ”. In: Seminários Clínicos.... Op. cit., p. 136. 
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(Fig. 53) 

Ele fitou o desenho demoradamente e pareceu desarmar-se um pouco mais. A seguir, 

realizou um chuveiro, com torneira aberta cuja água jorrava em um recipiente (Fig. 54). 

 
(Fig. 54) 

 Lembrei-me da enurese e dos constrangimentos que ele sofreu em decorrência de sua 

incontinência. Enurese que evidenciaria uma procura pelo colo da  mãe, sobre o qual o bebê 

adquiriu direitos, quando urinava livremente. (Winnicott, 1950) Ele agora, quase sem esperança, 

buscasse talvez um controle da micção e anulação das marcas vitimizantes corpóreas, que 

interferiram inclusive em sua constituição sexual, vivida como desregrada. Porém este desenho 

me sinalizou mais fortemente o momento de saída da clausura, com menção de abertura, 

movimento, impulsão e direção. Também havia referência a um meio, a um lugar de recepção, 

para onde poderia jorrar o que estava estagnado dentro dele, se a desesperança desse uma trégua. 

De minha parte eu vislumbrava um horizonte promissor, com manifestações de abertura e 

entrega no contexto da dependência.  

O desenho seguinte foi realizado por mim, que fiz do traçado dele um touro com chifres, 

o qual sustentava a questão da determinação, da força e falicidade (Fig. 55). 
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(Fig. 55) 

Com o meu rabisco ele fez um perfil masculino cabisbaixo, de nariz bem grande,  boca 

aberta e língua ativa, denotando alguém em conversação. Observei que a cabeça dessa pessoa se 

assemelha à dele próprio e à do chuveiro, feito anteriormente (Fig. 56). 

 
(Fig. 56) 

O rabisco dele, eu o transformei em um fantasma (Fig. 57). 

 
(Fig. 57) 

 O desenho seguinte, foi também transformado por ele em um outro rosto, de um jovem 

de expressão enigmática e constrita (Fig. 58). 
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(Fig. 58) 

O rabisco que ele fez sugeriu-me um ventre grávido. Desenhei uma mulher nesse estado, 

figura que chamou a atenção de Francisco por algum tempo (Fig. 59). 

 

 

(Fig. 59) 

Realizou então um desenho muito diferente dos anteriores, uma abstração cuja imagem 

de força concêntrica convergia para um núcleo, que ele disse não saber o que era. A figura 

apontava para uma interiorização, trazia o movimento de algo ocorrendo para dentro, protegido 

estrondosamente por todo o resto. Ele me disse que essa imagem vinha às vezes no sonho dele, 

confirmando minha percepção de que algo mais regressivo e interiorizado estava em curso. (Fig. 

60) Recordei-me da observação de Winnicott quanto a ser satisfatório quando a criança, na 

consulta, usa seus rabiscos “produzindo um desenho inteiramente pessoal”, como ocorria com 

Francisco naquele instante. 
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(Fig. 60) 

 Após a realização deste desenho ele sorriu-me, parecendo absorto e um tanto esgotado, 

como se uma significativa área de tensão houvesse sido tangenciada. Passou a mão na cabeça e 

referiu que estava com muito sono pois havia acordado mais cedo para tomar banho e arrumar o 

leito, antes de ir para a escola. Falou-me sobre a disciplina e rotina no abrigo, como se cumprisse 

regras subservientemente: a entrega diária do marmitex, a organização da casa, os raros períodos 

com colegas na sala de TV, a chegada e saída dos internos, nada no que se implicar 

pessoalmente. Por fim disse gostar de estar da instituição. À minha pergunta sobre o que o 

agradava, ele respondeu que era porque ‘eles cuidam e resolvem a situação familiar.’  

Francisco passou a confidenciar-me que esperava que os profissionais localizassem sua 

mãe e o ajudassem a voltar para casa. Perguntei sobre as dificuldades que encontrou e registrou 

no convívio materno, intermediadas pelos técnicos que realizavam tentativas de reinserção 

familiar, que resultavam em decepções renovadas, e no grito de revolta e desdém que o garoto 

me dirigiu: 

‘Eu sabia que não ia dar certo, eu morar com a minha mãe. Não sei por que eles 

tentaram.’ Ele detinha um saber sobre aquela mãe, sobre a história íntima deles, sobre o 

impossível da coexistência de ambos, que  era ignorado pelos profissionais que manejavam o 

caso. Ele me relatou que a mãe sofria de pressão alta, ficando ‘nervosa por tudo’ e que, por isso 

brigava por qualquer motivo. Eu lhe disse que, apesar das brigas e lembranças ruins, ele 

guardaria lá no centro de si, uma saudade muito grande dela e dos irmãos, ao que ele respondeu: 

‘_ Nem fale... não gosto nem de pensar na saudade.’ 

Ele então se recordou emocionado de épocas boas, vividas entre ele e a mãe. A memória 

podia operar agora, mesmo sob o risco de evocar situações melancólicas, as quais precisavam 

perder seu potencial de aniquilação para serem integradas. Conversamos sobre suas desilusões 
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bruscas, pois não imaginava que as coisas entre eles pudessem mudar tanto. À medida que ia 

reatando lembranças, ele se mostrava cada vez mais fragilizado. Confessou-me em tom de 

sofrimento que a mãe só gostava de filha mulher. Quando era menor, vez por outra, ele a ouvia 

afirmar que queria ter uma menina, mas ‘Deus não quis, não deu certo, pois teve 3 filhos 

homens.’ Francisco relacionava a violência doméstica à sua condição de haver nascido menino, 

talvez por este motivo ele se sentisse privilegiadamente agredido, inclusive em relação aos 

outros irmãos. Finalmente ela teve uma filha, a caçula, com 5 anos de idade. Essa menina era 

única que se encontrava residindo com a progenitora na atualidade, fator que confirmava a 

perversa hipótese do garoto rejeitado. 

Perguntei sobre seu pai, e ele respondeu que dele nada sabia, sequer um nome, uma foto, 

alguma referência. Quando questionada a respeito, a mãe demonstrava má vontade e 

contrariedade, e suas respostas eram evasivas e contraditórias. Ela não podia reconhecer o direito 

do filho de ter acesso à sua história e à busca de um homem com o qual sonhar, no qual mirar-se. 

Por não encontrar/criar um pai que assumisse responsabilidades pelo seu crescimento, Francisco 

foi buscá-lo nas ruas, no confronto com as instituições e com o instituído. 

‘Mas agora não tem mais importância. Já cansei desta história.’, resmungou 

desconsolado, dando de ombros, o que já sabíamos não ser toda a verdade dentro dele. Pediu-me 

para ir embora no que concordei, considerando que havíamos alcançado algum ponto importante, 

do qual poderíamos avançar.  

Encontrei neste paciente os efeitos das prematuras exigências que estrangulam o ego, e a 

ação do que foi descrito por Green (1988), como o complexo da mãe morta. Neste contingente 

afetivo, a pessoa fica presa entre uma mãe morta (irreparavelmente perdida e à qual a criança 

fica mimetizada, pelo maciço desinvestimento que lhe é impingido) e um pai inacessível, porque 

ausente e inoperante. Toda tentativa de relação com a realidade, ou de arrefecimento das defesas 

faz ressurgir e rearticular em si mesmo o fantasma alienante da mãe morta. Entendo que este 

moldura e mascara as relações de Francisco, e que o remete à sua oca existência sentida como 

irreparável.  

Este paciente não psicotizou como resultado de suas desventuras familiares, porém ele se 

via seriamente ameaçado pelos mecanismos dissociativos e aprisionamentos, provocados pelo 

desenlace no vínculo materno. Os traumas e as desilusões irromperam em um período tal, que 

não resultaram em fragmentações dilacerantes, o que me levava a inferir que ele teve um dia  

uma boa mãe comum, com a qual viveu o sentimento de ter sido significativo, real e existente, 

condição que o manteve relativamente preservado, em termos da constituição de seus contornos 

e de seus aspectos criativos. 
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Conjecturei que a confiança na conquista da mãe bondosa vinha sendo efetivada por 

Francisco graças a uma gestão inicial satisfatória, assim como o acesso à transicionalidade, em 

vias de se assegurar. Esses processos, no entanto, foram suspensos quando se estabeleceu a 

carência, emergindo os sintomas anti-sociais. Os efeitos traumáticos da deprivação se 

encontravam arraigados no âmago do self de Francisco, com importantes conseqüências. Uma 

delas era o uso precoce e distorsivo de sua constituição ideacional. O paciente obtivera um  

desenvolvimento mental avantajado, para compensar os fracassos na maternagem errática e 

desorientadora, tentando transformar o fracasso experiencial em um relativo sucesso adaptativo. 

A expansão da função mental tornava-se invalidada por estar a serviço das defesas, e era 

utilizada para tentar dominar e prever a perseguição, e "conhecer" o sentido do fracasso parental. 

Esse equipamento mental construído na falha suportiva, embora tivesse efeito compensador, não 

poderia substituir em plenitude o que seria a função própria do ambiente.  

Os que estranhavam a conduta de Francisco desconheciam sua condição de pessoa 

armada por pensamentos plenos de rancores; ele desenvolveu uma mente que asilava devaneios 

evasivos e improdutivos, os quais o afastavam das relações autênticas e exacerbavam sua  

incapacidade para amar. Assim sendo, ele retirava-se do bom convívio na instituição e isolava-se 

como se nada e ninguém lhe importasse. Respondia sempre com o padrão de imunidade com o 

qual se apresentou a mim, na forma de um afeto gélido, resfriado ainda mais pelas tormentas de 

amargura e solidão.Chegar-me a ele implicava a busca ativa de atravessar as barreiras 

defensivas, contornando-as ou anulando-as. 

Marcamos novo encontro para a semana seguinte. Ao sair, Francisco apresentava uma 

outra condição com um jeito mais terno e caloroso, mudança constatada pelos técnicos que o 

encontraram rumo ao portão. Ele comentou sobre a despedida de mais um colega do abrigo e 

sobre  a rotina de saída dos que se evadiam ou voltavam aos lares, comentando animado: 

‘ Já saiu muito moleque com a situação resolvida.’  

À minha observação, sobre a alegria e esperança dele que ficava, e, ao mesmo tempo 

acerca dos padecimentos que lhe causavam tantas quebras de vínculos, respondeu dando de 

ombros: 

‘Eu já me acostumei a me separar de quem gosto. Sofrer é uma coisa que você se 

acostuma.’ 

O sofrimento tamanho precipitou  a formação de uma espécie de calosidade psíquica. 

Francisco demonstrava existir sob o espectro da falta da ausência materna. Eu entendia que ele 

continuava a amar e a cuidar do abatimento e desgosto da mãe, que permanecia desvitalizada, 

inanimada e repetidamente reavivada dentro dele.  
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Embora mantivesse ainda uma distância estratégica, o garoto me perguntou se 

voltaríamos a desenhar. Concordei apresentando-lhe meu primeiro rabisco, que ele transformou 

em um novo perfil masculino. Um jovem é retratado, e tanto quanto Francisco, que não se 

apresentava mais cabisbaixo, a figura olhava vivamente para uma direção. Considerei 

importante, transferencialmente, o movimento de busca, de procura, quiçá pelo objeto ansiado 

(Fig. 61). Acrescentei um ponto ao seu traço, comportando uma interrogação ao lado da figura. 

Reagíamos assim um ao outro no contexto da sessão, em movimentos simétricos e de mútua 

ressonância. 

 
(Fig. 61) 

 

 Em seguida ele realizou uma cobra em deslocamento sinuoso (Fig. 62).  

 
(Fig. 62) 

O rabisco dele, eu o transformei em uma folha com aspecto cortado (Fig. 63). 
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(Fig. 63) 

Com o meu traço ele configurou uma pipa em posição de estar voando solta no espaço da 

folha e desatada de qualquer fio condutor  ou que a ligasse a alguém (Fig. 64). 

 
(Fig. 64) 

               Com o rabisco dele fiz uma porca e nela incluí as tetas (Fig. 65). 

 
(Fig. 65) 

Ele voltou ao tema da cobra, que foi apresentada outra vez em aparente posição de 

ataque. Disse temer muito as cobras, pois ‘são traiçoeiras, dão bote e pegam de surpresa as 

pessoas’  (Fig. 66). Aqui parece ter havido uma variação da referência da mãe provedora (a 

porca com leite farto), para a mãe-cobra. A ausência de suprimento das necessidades da criança 

por parte da mãe produz dor e confusão mental, que se convertem em raiva e medo, tal como 

sucedera com Francisco. 
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(Fig. 66) 

Ele comentou que algumas cobras envolvem e hipnotizam a presa, estrangulando-a sem 

piedade. Disse haver presenciado muitos ataques de cobras, quando andava pelo mato. 

Perguntei-lhe se ele sonhava com elas, e ele me confirmou que antes sempre tinha pesadelos em 

que era picado, dos quais acordava assustado chamando pela mãe. Lembrei-me dos terríveis 

sustos que ele sentira frente às ameaças maternas de picá-lo, quiçá devorá-lo. Conversamos 

demoradamente sobre suas vivências difíceis com a figura materna, aludi ainda ao ‘bote’ da 

padaria, e à forma truncada e brusca pela qual se afastaram. Ele sofreu demasiado sentindo-se 

como se fosse vítima de uma espécie de assassinato, por aquela que um dia o trouxera desnudado 

à vida, e que, ao despojá-lo das vestes e abandoná-lo, retirava-o da condição de existência, 

criando um sentido de pânico e de morte iminentes. Enquanto íamos conversando sobre pessoas-

cobra, nas quais não se pode confiar, ele executou o desenho seguinte, que me parecia ser uma 

outra referência à cobra. Tratava-se de uma letra, conforme me disse, vista de cima, com 

perspectiva. Disse ser a letra S, depois virou a página e viu a letra E. Essas letras são as iniciais 

dos nossos nomes, condensados em um único símbolo (de união). De fato, o contato a essa altura 

da consulta estava bastante fluído, havia movimento e maleabilidade como o desenho evidencia, 

com uma conjugação de nossas identidades em uma atmosfera de interesse e confiança mútuos 

(Fig. 67). 
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(Fig. 67) 

Ao se despedir ao final do encontro, ele tomou a iniciativa de estender-me 

desajeitadamente os braços à saída, com um esboço de sorriso que acolhi e retribui tentando 

transformar sua gestualidade em um abraço.Transcorridos alguns dias, encontramo-nos 

novamente para outra consulta.  

Ele usou o meu rabisco para realizar uma enorme aranha dependurada por uma teia, num 

fio tênue, por onde o desenho se iniciou. Esta apresentação remeteu-me às vivências do menino 

frente a um ambiente precário, não-sustentador de suas necessidades (Fig. 68). 

 
(Fig. 68) 

No meu desenho, reapresentei o tema das cobras perigosas (Fig. 69). 
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(Fig. 69) 

Com o meu traço ele construiu uma paisagem, constando uma árvore de copa vazia, 

inclinada, assim como as flores que a ladeiam. O aspecto é de queda, esmorecimento e 

depressão. Ele me disse que era uma ‘árvore na descida’ (Fig.70). 

 
(Fig. 70) 

Na sucessão dos desenhos, perguntei novamente sobre os sonhos e ele respondeu-me: 

‘Agora eu nem sonho mais. Eu deito e acordo no dia seguinte.’ 

Escutei tal afirmativa considerando que Francisco não se referia a uma condição de não-

rememoração do sonho, como se houvesse efetivado alguma operação recalcante de lembranças 

dolorosas. Não se tratava de sonhos que ele esquecera, mas de sonhos imaginativos e simbólicos 

não-sonhados, pela falta de um espaço-sonho que, conforme descreveu M.Khan (1972), para 

funcionar depende de provimentos ambientais adequados; a mim, parecia-me que se esvanecia 

em Francisco a possibilidade de ter sonhos restauradores em termos da experiência de seu self. 

Os pacientes que padecem de disfunções no sonhar, como alguns assemelhados a esse jovem, 

assim se constituíam porque não tiveram a fecunda experiência imaginativa de serem cuidados 

para além do aparato do corpo, ou a experimentaram e invariavelmente a perderam. 
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Pela dissociação, Francisco ficava impedido de cerzir os elementos da realidade externa à 

psíquica, ao mesmo tempo em que a parte cindida do self, potencialmente vulnerável, tornava-se 

impedida de qualquer contato real e com sentido de coesão. 

Talvez fosse esta a questão primordial de Francisco, que saía dos estados de impotência e 

inércia e devaneios para os actings, pois não havia outra maneira disponível de domar as intensas 

aflições que o assolavam. As angústias não permitiam a formação de sonhos elaborativos, mas 

encontravam nos desenhos, um considerável veículo de comunicação.  

Ele prosseguiu o Jogo de Rabiscos com um outro rosto, o de ‘um homem dizendo não 

sei’. Oferece uma alternativa: ‘um homem berrando pela seleção dele’ (Fig. 71). Saberia o pai 

algo sobre a sorte de Francisco? Ocorreu-me uma busca pela imagem paterna, que poderia ser 

vivida como um integrante de seu time (pai e filho torcendo juntos), junto à qual Francisco 

pudesse se proteger ou até mesmo vir a temer e odiar. Parecia promover a indagação imaginativa 

sobre seus gostos e preferências, diante do vazio de referências sobre uma figura tão 

determinante.   

                         
                         (Fig. 71)                                               (Fig. 72) 

No desenho seguinte realizado por mim, retratei um outro perfil masculino (Fig. 72). 

Surgiu então um enorme dinossauro, desenhado por ele (Fig. 73). 
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(Fig. 73) 

O meu desenho consistiu de um vulcão em erupção (Fig. 74) . 

 

 
(Fig. 74) 

Ele comentou que achou legal e demonstrou gostar do desenho, como se este se prestasse 

ao que ele necessitava naquele momento. Disse-me: ‘Esses são de dar medo’. De fato, estávamos 

no terreno das emoções explosivas e violentas. 

Como em nossa conversa sobre as cobras assustadoras, passamos a conversar mais 

demoradamente sobre vulcões em erupção, que ele dizia ter visto em filmes.  

O desenho seguinte foi realizado por ele, no qual apresentou um parque de diversões 

‘com gangorra e balanço’  (Fig. 75). 
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(Fig. 75) 

 Posto este cenário mais lúdico e infantil, perguntei-lhe se gostava de parques, se 

recordava haver-se divertido em algum. Sua expressão enquanto falava era nostálgica, suave, 

permitindo-se a façanha de recuperar lembranças. Então me relatou algumas situações referentes 

a passeios a esses espaços de diversão com a mãe, quando era menor, tempos em que ela o 

defendia das brigas com vizinhos, fazia comida para ele, assistiam TV juntos... às vezes ela saía 

e ele ficava sozinho, fazendo muita travessura até ela voltar. Ela batia um pouco nele e o fazia 

arrumar tudo de volta. Francisco ficou silencioso, alegou sentir ‘enjôo’, manifestação que sempre 

acompanha suas referências à figura materna.  

É parte do processo terapêutico, o tocar os sentimentos pertencentes ao fracasso ambiental em 

momentos convenientes. Tal perspectiva coloca a falha sob a regência do eu, tornando a pessoa 

menos doente. Francisco convenceu-me da necesidade de repassar sua história, realçando os 

aspectos não-traumatizados de sua personalidade, a partir dos quais criara uma mãe boa para si. 

Pensando em prosseguir na evocação não-desintegradora das lembranças com a mãe, para 

superar as dissociações, perguntei se ele sonhava com ela e, diante de sua confirmação, 

encorajei-o a realizar-me um desenho dela. A apresentação que me fez foi a de uma mulher 

forte, tanto viril e angulosa, quanto feminina, vaidosa e com certo glamour. Eu pensei, a partir 

dos desenhos fálicos de Francisco, nas raízes das inquietações do garoro com a própria 

sexualidade dele, quando a mãe não gosta de meninos.  

Retratada com braços abertos, porém rijos, ela estava solta no ar (onde encontrá-la?) e 

portava sua grande paixão no peito, ‘o símbolo do carnaval estampado na camiseta’, esclareceu-

me o rapaz, que colocava a figura da mãe subordinada à sua criatividade, naquele momento da 

consulta. 

‘Esta é uma festa que ela gosta muito e sempre vai toda bonita.’ (Fig. 76). 
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(Fig. 76) 

Falhei-lhe de um tempo em que de fato tudo ia bem entre ele e a mãe. Ela, porque achava 

que o nascimento dele traria o pai de volta e a vida em família seria uma grande festa. Ele, 

porque conseguiu agradá-la: gostava muito de ser o único e mais importante para ela, e 

provavelmente sentia que seria assim para sempre. Confirmando minha construção hipotética, 

ele respondeu: 

‘Ela dizia que eu era o companheiro dela.’ 

Se porventura ela se afastasse um pouco mais, ele poderia resgatá-la fazendo travessuras, 

chorando, incomodando-a. Até que não foi mais possível aquele jogo, porque a mamãe não quis 

mais brincar de ser somente dele, e então ela quis buscar um parceiro, talvez começar uma nova 

história afetiva, ter novos bebês...uma menina, como ele a ouvia tantas vezes lamuriar-se. Sua 

mãe provavelmente não sabia como fazer isso, ter outros filhos e ensiná-lo a ficar um pouco mais 

longe dela, a esperar de modo mais calmo, fazendo-o sentir que o amor que nutria por ele, não 

estava em questão. Porém sucedeu-se a alteração da imago materna. 

Quando ele passou a tirar coisas dela, foi porque sentia que havia sido roubado também, e 

queria que ela suprisse o que ainda lhe faltava, ou seja, ter a boa mãe de volta. Talvez a mamãe 

acreditasse que sendo zangada e brusca, como vulcões em erupção,  tornava as coisas mais fáceis 

de serem decididas. Por este caminho tudo foi ficando muito perigoso para ambos, de maneira 

que entre eles não havia interesse em mais nada a não ser em ferir, esbravejar, acusar, quando 

pensavam no que um faria ao outro. O que se passou a partir daí, e reconhecidamente ele foi 

muito ferido, não era uma conseqüência de uma maldade pessoal, intrínseca a qualquer um dos 

dois. Ela decidiu se afastar, de um modo que deixaria qualquer um como ele ficou: frio, 

descrente, achando que nunca mais valeria a pena ligar-se a alguém, a não ser fechar-se e contar 



 

 

219

consigo mesmo. Disse também a Francisco que ele havia me mostrado seus talentos e a plenitude 

de recursos que se ocultavam nele, e que seria um desperdício não compartilhar aqueles aspectos 

com outras pessoas. O garoto pareceu se emocionar nesse momento da conversa, quando houve 

o reconhecimento dos aspectos construtivos e criativos de seu self amoroso.  

Embrenhado em estados usurpadores de suas relações reais, tudo era desalento, medo ou 

indiferença, que resultavam num vazio contrário à vida. Essas eram poderosas maneiras de 

maltratar-se e de reaver a mãe, na forma de operações de ‘assassinato sem ódio’, descritas por 

Green163 e, a meu ver, utilizadas por Francisco, diante do desinvestimento sofrido. Ocultar sua 

imaginação e inventividade em humores sombrios, custava-lhe, sobretudo, o embrutecimento de 

áreas de seu self  vivo. 

Eu lhe disse que era tarefa dos agentes do meio externo encontrar a mãe como ele 

desejava, e não dos seus humores e movimentos internos, quando, por exemplo, se entregava à 

elucubrações mentais solitárias e estáticas. Essa era a maneira de mantê-la viva em sí e não 

perdê-la definitivamente. Todavia as buscas da mãe real prosseguiram, pois todos estavam 

empenhados em garantir-lhe o direito de saber sobre o paradeiro dela e da irmã. O que 

aconteceria depois que ela fosse localizada, dependeria de muita conversa boa, possibilitada 

pelos técnicos que acompanhavam o caso dele. Contudo, enquanto esperava, ele podia viver sem 

precisar manter a mãe desgostosa e triste em si todo o tempo, querendo curá-la. Fiz referência a 

aspectos divertidos, de satisfação e cuidados mútuos, num compartilhar possível. Esse repertório 

benigno também fazia parte da história de ambos, conforme ele se recordara ali, e Francisco, em 

suas justas decepções, não precisava invalidar o que de  bom ocorrera. Eu percebia que devolvia 

a ele a capacidade de amadurecer pela dor, atiçando suas ternuras.O paciente fez uma ampulheta 

no desenho que  me apresentou (Fig. 77). 

                                                           
163 André Green nos apresenta o panorama psíquico dos indivíduos encurralados em uma triangulação defeituosa, 
quando ambos os pais não respondem às aflições da criança, e não lhe deixam outra alternativa afora um maciço 
desinvestimento materno. Esse movimento defensivo singular, que consiste no ‘assassinato psíquico do objeto’, é 
realizado sem o ódio correspondente, frente ao qual o objeto amado não suportaria defrontar-se. Ocorre uma brutal 
destruição dos nexos entre os planos afetivo e representacional, sendo mantidos apenas os buracos na trama das 
relações objetais com a mãe, e parcos ‘investimentos periféricos’ para serem vivenciados nesses contextos. A. Green, 
“A mãe morta” (1980), in, Narcisismo de Vida, Narcisismo de Morte. S. Paulo, Escuta, 1980.  
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(Fig. 77) 

 

 Havia uma referência à questão do tempo. Tempo de separações e de encontros. Eu 

vislumbrava o momento de término da consulta.  

Propus-me a fazer contato com a psicóloga do abrigo, que me pareceu sintonizada às 

questões do garoto e igualmente preocupada que ele tivesse uma ambiência física e psicológica 

suportiva naquele lugar. Ela confirmou a melhora no estado de humor de Francisco, estando 

mais receptivo às brincadeiras e às atividades coletivas no abrigo. Mesmo quando ele se 

deprimia ou ficava muito rancoroso, recuperava-se mais rapidamente, aceitando a cooperação 

dos colegas para tanto. Não houvera também outras ocorrências de furtos. A natação, um esporte 

mais solitário, continuava sendo sua prática desportiva preferida, mas ele adicionava sua 

inserção em jogos de equipe como o basquete, tornando-se importante no rendimento desta. 

No encontro seguinte ele veio ao meu encontro informando que estava na Oficina de 

Artes e que trouxera um amigo para também participar das atividades na instituição, porque ‘era 

legal’. Contou que estava participando de torneios e que era capitão da equipe. Por iniciativa 

dele, aproveitamos aquela oportunidade para realizar mais uma sessão de comunicação pela via 

dos desenhos. 

Com o meu rabisco ele fez uma ‘garra com faixa preta’ (Fig. 78). 
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         (Fig. 78)                                                     (Fig. 79) 

 Apresentou-me uma linha que combinava ângulos e curvas, a partir da qual realizei o 

focinho de um animal. Ele afirmou ser um javali (Fig. 79). 

O desenho seguinte que realizou era enigmático, como o fizera em outras ocasiões (Fig. 

80). Receei perguntar do que se tratava para não gerar retração, mas o fiz. Ele, depois de alguma 

hesitação, respondeu-me ser um ‘porta-bolinhas, um cesto com uma bola dentro’. Ocorreu-me 

que ele fazia referência a um continente, um lugar de sustentação, uma mãe para gestá-lo no 

interior do qual ele pudesse caber.  

 

 
(Fig. 80) 

O rabisco seguinte que me apresentou era altamente sugestivo de uma casa (Fig.81). 

Apenas acrescentei alguns detalhes como porta, janelas, e solicitei que me sugerisse um número 

para ela, pensando em  personificar a casa e torná-la localizável. Ele prontamente sugeriu o  

número 50. Fiquei sabendo que era o número da residência materna, e ele me forneceu mais 

detalhes tais como o nome da rua (que coloquei em uma placa indicativa do lugar que 

sondávamos). 

Falou-me dos vizinhos, das brincadeiras com colegas, das fugas para a rua. Referiu   
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sentir muitas saudades de lá. Referiu também suas expectativas de voltar um dia àquele lugar. 

 

 
(Fig. 81) 

 ‘Não é agradável falar dessas coisas. Mas, no fundo, perdi a esperança de voltar pra. 

minha mãe. Sei que ela está lá, mas não quer abrir a porta e nem saber de mim.’ 

Considerar a volta para casa era uma alternativa da qual não desistiríamos, enquanto ele assim se 

manifestasse. Contudo enquanto tal façanha não fosse possível de ser efetivada, ele seria cuidado 

para que houvesse mais chance de sucesso, em uma próxima reinserção familiar. Conversamos 

sobre os afastamentos impostos pela mãe, considerando se eles não seriam tão somente punitivos 

e sofridos mas, de certo modo protetivos da integridade dele, pois ela própria afirmara temer até 

onde poderia chegar em sua violência. Ele assentiu e afirmou que um dia ainda ganharia muito 

dinheiro e a ajudaria, buscando talvez realizar os anseios imaginativos de repará-la pelos danos 

que ele sentia haver causado à vida dela. Necessitava reconsiderar que sua impulsividade era tão 

maligna que consumava a separação, e fazia desaparecer os objetos necessitados. Havia um 

anseio profundo em reinventar a mãe, reavivá-la, conhecê-la em si, morar nela.  

O desenho posterior executado por ele pareceu-me promissor em termos das vias de 

passagem, frente ao estancamento anteriormente verificado. Registrou uma cena com caminhos 

em bifurcação e veículos em trânsito, que poderiam levá-lo mesmo que imaginativamente, na 

direção materna tão ansiada e, finalmente, acomodar para ele a questão das distâncias e dos 

desaparecimentos (Fig. 82). O importante era que Francisco sentia que podia se movimentar, 

encontrar outras saídas, novos vínculos, restaurar sua trama relacional, em vez de estancar e 

congelar seu self   em torno das experiências de amargura, de rejeição e das defesas gélidas.. 
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Pensei nos humores maternos colorindo as presentes relações de Francisco, o que o 

tornava uma réplica da figura perdida e, obviamente, comprometia seus processos de criação, 

cuja obstrução era fonte de tormentos renovados. As  vãs tentativas de reparação da vida da mãe, 

irreparavelmente enlutada, produziam desorientação, perda de sentidos e busca de escoamento 

das ansiedades por caminhos nem sempre disponíveis. Como no desenho em que produzira uma 

vista aérea,  nós tracejávamos vias em busca de passagens. Percorríamos trilhas antigas, desde os 

sentimentos de onipotência e de fracasso por não haver contentado os pais com sua existência, 

passando pelos desinvestimentos sucessivos dos vínculos em meio às quebras de ilusão, pelas 

tentativas de reparação, até o estabelecimento do congelamento...  

Todavia considerei que o paciente, ao abandonar a condição de invulnerabilidade, pode 

experimentar aspectos do si-mesmo, incorporando-os ao restante da vida psíquica e alcançar uma 

articulação progressiva dos elementos de seu self ainda não devidamente consumados, liberando-

se das formações psíquicas prematuramente rigidificadas. Na vigência dessas, não haveria 

criação relativa ao Eu e seus processos de expansão, mas manutenção alienante do objeto.  

O meu desenho final consistiu na transformação das linhas angulosas em uma cadeia de 

montanhas, cujo pico estava sendo descongelado (Fig. 83). 

 

 
(Fig. 83) 

(Fig. 82) 
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 Quando fiz referência ao modo como ele chegou a mim, frio, não-receptivo, e à maneira 

calorosa como nos comunicávamos, registrava que algo importante se passara, talvez aquele 

sentimento paralisante e gélido nele estivesse se desfazendo. Francisco sorriu-me de um jeito 

espontâneo e desimpedido. Os aspectos estabelecidos como endurecidos e insensíveis, cediam 

lugar no embate para edificar seu self total em outras bases, ou seja, na confiança renovada. 

Embora ainda carregasse consigo o legado das lesões emocionais da criança gravemente atingida 

que fora, afastava-se de se manifestar como um simulacro humano. Mais resiliente, ele emergia 

para um mundo  em que o viver e o relacionar-se eram possíveis, apesar dos recuos. 

Possibilitado pela experiência de cuidado analítico, o retraimento cedia espaço à criatividade e às 

vivências de ilusão em movimentos restitutivos, que estavam à espera de novas oportunidades 

para serem reavivados.  

Ele confirmou que ‘andava mais calmo! Iria levando assim, freqüentando a Fundação  

até encontrarem a mãe e resolverem a situação de voltar pra casa.’ Reafirmou seu desejo de que 

voltassem a viver juntos quando fosse possível, e que confiava que ele ainda lhe proporcionaria 

muitas alegrias, que seria digno de receber  a estima materna, e, quem sabe ajudá-la a ‘ganhar a 

vida’ e não desperdiçá-la. Relatou-me que brincava de desenhar com os garotos do abrigo, 

‘aquele desenho dos rabiscos que aprendi aqui!’. 

Seu desempenho escolar havia melhorado e estava animado com a possível aprovação 

para a sétima série... enfim, havia toda uma relação mais positiva com sua vida que continha 

amigos, projetos de estudos, um lugar para onde voltar, uma origem e uma família da qual 

lembrar-se, e um futuro para sonhar. Despedi-me de Francisco para o longo período de férias de 

final de ano. No meu retorno, constatei que os progressos pessoais escorriam-lhe perigosamente 

por entre os dedos, e se esvaíam em reiterados desapontamentos e falta de senso de realizações. 

Fatos dolorosos necessitavam ser atravessados e incluídos em sua história, para transformar suas 

agonias e se alcançar um fim. Era necessário ‘ir ao fundo do poço’, como disse Winnicott 

(1963b), sem o qual não se atingiria um novo ponto de partida.  

Francisco passou a fugir do abrigo passando dias na rua para divertir-se nas festas 

carnavalescas. Estaria movido pela fantasia de encontrar a mãe? Regatado na rua pela assistente 

social do projeto, ele dizia que ‘não acreditava mais em nada, que sua vida estava perdida, nada 

mais lhe interessava a não ser viver do tráfico’. Tratava-se de um trabalho arriscado de 

recuperação de afetos seqüestrados, especialmente pelo incremento do  seu arsenal de defesas. 

Diante de vivências insuportáveis, ele tentava excindi-las com o lenitivo enganoso das drogas.  

O empenho sincero da profissional, exultante pelo reencontro inesperado com Francisco 

perambulando pela rua, demoveu-o da fatídica decisão de autoconsumir-se, e ele resolveu 
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retornar à instituição, acompanhado pela assistente social. Foi bem recebido pelos residentes e 

funcionários, fator que considerei relevante em sua reinserção institucional. Tudo o que ele 

necessitava, era a vivência de ter um outro para quem ser significativo, e ser com e através desse 

outro. Francisco tivera demonstrações de que sua vida, e sua sorte, importavam às pessoas à sua 

volta, finalmente ele fazia parte do acervo de lembranças de alguém.  

Eu, vislumbrava cada vez mais que, enquanto ele não empreendesse um trabalho de luto, 

diminuindo as dissociações, todo progresso obtido poderia ser facilmente anulado. Ele parecia 

não sobreviver longe da ilusão por novos reencontros na relação mãe-filho. Por meio da 

exploração do tema da mãe deprimida e odiosa, chegamos à exaustão ao desconsolo do menino, 

ocorrendo-me a maneira que Winnicott (1969) descreveu a condição das crianças que tentam 

consertar algo na mãe, da ordem da destrutividade e ambivalência: 

 “Elas são como as danaides do mito grego, condenadas a carregar água em baldes que tinham 
furos.”164 

Francisco chegou à consulta reticente e sonolento, demonstrando que uma anti-aliança  

era preferível à cooperação terapêutica e ao retorno à dependência. O clima era de estagnação e 

fria condescendência, pois no refúgio em que se encontrava, o ditame era de um nada acontecer 

de verdade. Contudo algo se passava, e detive-me a explorar meus sentimentos na jornada de 

acompanhamento da vida difícil daquela criança. Contratransferencialmente apreendi que 

reproduzíamos em movimentos pendulares, o funcionamento mortífero de uma mãe 

hiperestimulada pela chegada dele, e depois desvitalizada e inanimada, diante do filho ‘pródigo’ 

que tentava retornar. Eu me debatia e lutava arduamente contra a incredulidade e a desesperança 

que ameaçava a todos, e logo retomava o engajamento, tentando encontrar algum espaço de 

sobrevivência.  

Ao evadir-se e gerar preocupação, como fazia quando era deixado sozinho em casa, 

Francisco precisava certificar-se de que a mãe-analista se ocuparia dele novamente, conferir o 

valor que tinha para todos, sentir se a ausência dele seria significativa. Importava, mais que o 

fato de ele haver fugido, a realidade de que agora ele sentia haver um lugar para onde retornar e a 

partir do qual podia ser lembrado. Posteriormente cheguei à compreensão mais ampliada do 

desesperador que teria motivado a sua fuga, quando fui informada pelos profissionais do abrigo 

que a mãe fora finalmente localizada e convocada para uma audiência com o juiz da Vara da 

                                                           
164 D. Winnicott (1969) “Desenvolvimento do tema do insconsciente da mãe tal como descoberto na prática 
psicanalítica.” In: Explorações Psicanalíticas D.W.Winnicott. Davis, M.; Shepherd, R. e Winnicott, C. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1994, p. 193. 



 

 

226

Infância. Ao receber notícias do filho, ela se manteve gélida e contumaz quanto a não retomar 

contato com ele, recomendando o seu encaminhamento para adoção.  

A equipe técnica do abrigo passou a considerar essa conveniência, informando a 

Francisco acerca do posicionamento da progenitora, tanto quanto a perspectiva de acolhimento 

dele por parte de um educador institucional, disposto a assumir a sua guarda legalmente, e foi 

quando o menino se evadiu. Não havia mais pelo que esperar. Agora era ele a desertar, por 

receio de novas decepções. Sua atitude era uma resposta à perda das últimas reservas de 

esperança de restabelecer os laços parentais.  

Num trabalho arriscado de salvamento de emergência, e sem deixar de considerar o 

tempo que necessitava para atravessar as barreiras que acenavam com a diminuição do 

sofrimento, abordei as dificuldades e privações experimentadas no período de desaparecimento. 

Francisco queria voltar para a sua vida comum no abrigo, às aulas de natação, à rotina escolar e 

às atividades da fundação, considerando que poderia se manter afastado dos entorpecentes, por  

não se considerar ainda um viciado. Realizei contato com a psicóloga do abrigo, abordando os 

técnicos quanto às condições necessárias para a reinserção do garoto nos programas que 

freqüentava. 

A fuga prolongada do garoto terminou por trazer a mãe de volta. A sentença judicial que 

decretou o desabrigamento surpreendeu a todos, especialmente à mãe. 

Passei a receber a ambos para uma nova seqüência de encontros. A jovem mãe de 

Francisco mostrou-se sorridente, disponível e muito direta em suas manifestações. Estava 

satisfeita com as mudanças verificadas no filho e reafirmava que ‘daquela forma aceitava ficar 

com ele, agora que ele estava maior e não dava mais trabalho. Temos que ficar juntos, agora 

que não quero mais saber de homens.’ Referiu-o como seu ‘companheirinho’. Ele concordava 

imaginando que poderia ter um lugar de importância na vida da mãe. Ela referiu por várias 

vezes, o fato de a filha estar ainda mais feliz que todos com o retorno do irmão. O garoto parecia 

exultante, apesar do excesso de referências maternas à irmã. Seu semblante estava atenuado, 

fitava-me sem ocultar o rosto ou roer unhas. Até mesmo o aspecto da pele havia melhorado 

visivelmente. Conversamos sobre essas transformações e sobre a esperança mantida de reavê-la 

um dia, expressão da resiliência de Francisco.  

A mãe justificou que se afastou do menino por temer represálias da justiça, pois os 

policiais e assistentes sociais a alertavam que ela sofreria as conseqüências legais, caso o filho 

provocasse algum delito e viesse a ser preso, a matar ou morrer na rua:  

‘Eu já sou nervosa e não conseguia segurar o menino, só ficava pensando onde ele 

estava quando desaparecia e o que iria acontecer. Cansei de ir procurar ele em delegacia, de 
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fazer boletim de ocorrência. Mas agora se ele quiser ficar comigo, já sabe que não quero mais 

aquela vida de sumir e  me deixar louca.’ 

Comentou nunca entender as razões dos desaparecimentos do filho, igualando-o ao pai 

em seu jeito soturno. Ele me fitou, como se registrasse outra rara manifestação da mãe sobre sua 

paternidade, e eu apontei o entusiasmo do garoto para desvendar os enigmas e tabus no tocante a 

esta questão. Surpreendentemente ela se decidiu a ofertar ao filho a única foto do ex-parceiro que 

ela reservara consigo. Ela me referia suas dificuldades para criar o filho sozinha, sem marido e 

longe da família. Ele teria que ‘ficar bonzinho’ se quisesse ficar com ela, que esperava contar 

com o filho quando fosse maior. Apesar do investimento afetivo ser tão condicional, Francisco 

concordava com a proposta materna de obediência em troca do amor. Ao reafirmar suas 

condições, que eu buscava tornar mais flexibilizadas e alcançáveis, a mãe explicitava as regras 

que vigoravam no lar, e ele podia saber mais sobre seus limites e possibilidades junto a ela que 

se dispôs a participar dos grupos continuados de pais, ‘mesmo que fosse em horário de trabalho, 

faria isto pelo bem do filho.’ 

Atento aos enunciados da progenitora, Francisco ia rabiscando algo numa folha sobre a 

mesa. Ela contava com a rede de abrigos, para onde o filho era encaminhado por alguns 

períodos, quando estava impossível lidar com ele. Considerei significativo o fato que nas visitas 

ao filho, ele se mantinha gélido e indiferente, enquanto ela conseguia atrair todos os outros 

internos que ‘queriam ir para casa com ela’. A mãe parecia acreditar que ele não se importava 

com ela, nem com o fato de se sentir ameaçado na posse dos afetos dela frente a outras pessoas. 

Perguntei-lhe se lhe ocorria a possibilidade de ele reagir daquela forma, por estar  movido por 

intensos ciúmes e carências. Ele podia querê-la tanto somente para si, que não suportava dividi-

la com namorados, irmãos ou outras crianças. A mãe, em seu pragmatismo, parecia não captar as 

sutilezas dos afetos silenciosos do filho, levando-o a recuar ainda mais diante das 

incompreensões, e a atuar seus descontentamentos. 

‘Ele é muito fechado, não fala, e eu não sei o que passa na cabeça dele.’ 

Ambos precisavam comunicar-se melhor, atentando para os modos próprios de expressão 

de cada um, conforme ponderei. Nas conversas posteriores com Francisco, realizadas em 

conjunto com a mãe, alcançamos um imenso reservatório de medo, intensificando as 

dificuldades do garoto no lidar com o vulcânico da figura materna. Ele ficava profundamente 

decepcionado consigo mesmo quando não conseguia atendê-la, e enfrentá-la nos momentos de 

ódio. Desculpar-se era impossível. A única alternativa de sobrevivência que lhe restava era o 

desaparecimento, por dias que fosse, até que a fúria se dissipasse. Depois ele aprendeu a  se 

retirar anestesiando-se, mesmo quando corporalmente presente, como quando o conheci.  
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Ao deparar-se com as larvas e humores vingativos da mãe, ele entendia que ela não o 

queria por perto, ou que desejava exterminá-lo. Vislumbrei na progenitora, que sua fúria também 

vinha mesclada com um imenso medo de não ser aceita e amada pelo filho com o que tinha a 

oferecer-lhe; revelou que se desesperava por não conseguir dominá-lo e constatar que se 

desviava, por uma incompetência sua.  

D. Margarida ressaltou muito o fato presente de haver conquistado uma casa própria, 

obtida com seu trabalho, onde eles poderiam viver de uma forma melhor, acolhendo o filho no 

interior desse lugar tão valorizado. Sentia-se capaz de atender as demandas do filho e encorajada 

para restabelecer o fio da experiência com ele.  

O paciente reconquistou as suas referências a partir do ansiado reencontro materno, 

estando mais fortalecido para lidar com o que tornava a mãe tão irada e desistente. Eles 

permaneceram juntos, mesmo quando vez por outra ele provocava o ambiente para testar a mãe 

interior recriada, da qual tentava se apropriar e manejar. Ao mesmo tempo, o menino explorava a 

mãe externa, aquela que se encontrava próxima, mais disponível, e nela buscava algo que valesse 

a pena destruir, sem temer demasiadamente a reação dela. Francisco mexeu tanto no telefone 

celular da mãe, que estragou o aparelho deixando-o sem funcionar. Ele o fez em plena 

emergência da ilusão essencial, quando investia sobre o objeto materno cintilante que excitava a 

sua curiosidade, e liberava seus impulsos agressivos, num destravamento necessário para reparar 

o desenvolvimento distorcido. A atuação parecia fazer parte de um jogo do menino com a mãe, a 

qual desejava ter sob sua posse e, ao mesmo tempo, livrar-se dela sem estar movido pelo terror . 

De fato, ela reagiu muito aborrecida consigo, porém não o agrediu como antigamente e levou o 

aparelho para consertar, o que lhe permitiu vivenciar a própria agressividade não como 

equivalente de periculosidade ou aniquilamento irreparável. O paciente revelou que pensou em 

fugir para longe por terror, mas voltou para casa para conversarem, e foi o que ocorreu. Num ir e 

vir transformador, Francisco reinventava a mãe acolhedora, confirmada pela resposta 

compreensiva da mãe real. Assim ele conseguiu contornar os poderosos afetos relacionados à 

contenção da própria hostilidade, às angústias de esvaziamento e dispersão, que induziam o filho 

a novos desaparecimentos. Francisco retornou para deparar-se com a mãe real que vinha se 

transformando em suas limitações, e que se aproximava progressivamente daquele objeto 

ansiado por ele. Este movimento permitia ao paciente integrar as duas realidades a subjetivada e 

a externa, na figura da progenitora. Repassava a relação de ambos, buscando consertá-la das 

vivências traumáticas e senti-la real, em termos também do seu amor e reparação, e não apenas 

dos ódios expressos.  
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Intermediei outros episódios semelhantes, quando a criatividade reparadora, que me 

parecia ficar ‘tocaiada’ em Francisco, e à espreita de um momento de confiabilidade no qual 

pudesse expressar-se. Essa busca se dava de modo predatório, desconcertante, na ânsia de 

resgatar o objeto materno e de recuperar o fio da experiência com este; testemunhava a saída da 

quietude essencial, na tentativa de apurar sua criatividade e encontrar um outro que realizasse e 

aplacasse a excitação. Ele colocava à prova a devoção da progenitora ao explorar ao máximo 

certos utensílos e aparelhos domésticos, a pretexto de ‘consertá-los’. Essas manifestações 

surpreendiam a mãe, porque ocorriam em períodos em que tudo ia bem entre eles, trazendo 

indagações sobre o significado das atuações do filho.  

O garoto após as consultas, pôde retornar ao estado satisfatório de antes da falha 

ambiental, ou aproximar-se  cada vez mais de um estado de melhora, o que significa dizer que a 

tendência anti-social do paciente pode vir a permanecer inativa durante longos e significativos 

períodos, sem que ele seja compelido a provocar a sociedade de forma tão importante e 

sistemática. O desenvolvimento posterior pode ocorrer sem o subjugo às manifestações doentias, 

fator nada desprezível para uma família que visa restaurar o membro que foi desalojado pelas 

perturbações ambientais produzidas.  

O último desenho que Francisco executou, de modo espontâneo, trazia também uma casa 

em relevo. Tratava-se de uma paisagem singela, evidenciando um lar habitável e com um 

caminho retilíneo até ele, ladeado por cercas bem delimitadas e indicadoras da direção a ser 

seguida. Estas, tanto quanto as trancas nas portas, poderiam ser impeditivas de novas fugas, 

descaminhos e deserções (Fig. 84). 

 
(Fig. 84) 

É certo que, as muitas pedras que compõem a passarela que conduzem à casa-mãe 

apontam para a existência de ameaças de inflexibilidade e endurecimento, porém a presença das 
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flores, árvore (que, diferentemente da desenhada anteriormente, apresenta frutos) e pássaros, 

também indicavam que seria possível apostar na emergência das forças vivas atuantes no 

paciente, e liberadas pela saída do retraimento. 

  

                            

    

II: Violência, abandonos, morte e a procura de um lugar onde existir: o acompanhamento 

de Alan e seus familiares.  

 

Descrevo agora a situação do pequeno Alan165 de 9 anos, o segundo de uma prole de 

quatro filhos. Agredido sistematicamente pela mãe, o menino encontrava-se abrigado havia 

aproximadamente um ano, quando travamos contato com o que lhe ocorria. O afastamento 

domiciliar foi motivado por ele ter sido surrado gravemente pela progenitora, em diversas 

ocasiões, queimado na língua e no rosto com ferro quente. A progenitora admitia abertamente 

não sentir nada pelos filhos maiores, referindo gostar ‘apenas do bebê que é bonzinho’; esta 

criança contava com 1 ano de idade aproximadamente. Os irmãos mais velhos de Alan estavam 

afastados do convívio familiar, com a total anuência materna. O primogênito sofrera algumas 

tentativas frustradas de ser cuidado por famílias substitutas e se encontrava alojado em abrigo 

para adolescentes; a irmã era a única que residia com o pai biológico, pois os outros progenitores 

viviam em paradeiro desconhecido.  

Durante todo o longo período de internato, Alan, que havia sido abrigado anteriormente 

em intervenções de duração mais curta, aguardava melhores condições para retornar ao lar, 

conforme vontade firmemente expressa por ele à analista. Ele parecia à beira de grave disruptura 

e perda da condição de confiabilidade e interesse por sua existência, enredado pela expectativa 

ansiosa e não-realizada, de regresso ao lar. Expulso de uma das escolas que freqüentava, por 

intolerância às regras e por agredir reiteradamente professores e colegas em demonstrações de 

fúria irrefreável, o paciente impressionava a todos pela força dos ataques desferidos. Não 

aceitava brincadeiras com os colegas, vivia desgostoso, infeliz e mal-humorado onde 

estivesse.166Em uma das ocasiões, mordeu tão fortemente a bochecha de um colega de folguedos, 

                                                           
165 Este caso me foi encaminhado e, devido  à incompatibilização dos horários encaminhei-o à Aline Aoki, e à 
Camila Vieira, que cuidaram respectivamente de Alan e de seu irmão Moisés. Agradeço a elas a autorização para 
veiculação deste material clínico. Acompanhei este caso por meio da supervisão do trabalho da analista da criança, 
da mãe, das reuniões com os técnicos do Projeto Aquarela, do  Abrigo Municipal e atendimento à família 
hospedeira.   
166 Sabemos que o mau-humor é, para Winnicott, uma das formas de manifestação do distúrbio anti-social. 
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que por pouco não lhe arrancou a pele facial. Era como se ele  necessitasse  violentamente 

imprimir sua marca num outro humano e humanizar sua dor e desamparo, que não podiam ser 

adequadamente canalizados e integrados.  

Eu pensava que a criança parecia movida pela necessidade frenética de quebrar algo 

impiedosamente, pela falta de condições para viver a criatividade e agressividade originárias, na 

fantasia. As atuações do paciente no contexto social, apontavam na direção de onde lhe faltara o 

cuidado, e  se rompera a ilusão criativa que ele buscava restaurar no abrigo. 

Institucionalizado, o pequeno Alan nunca era visitado pela família e silenciava com 

relação à distância e ao isolamento que agudizavam seu padecimento. À medida que foi sendo 

progressivamente auxiliado em seus atendimentos terapêuticos, ele passou a reivindicar o direito 

de rever a mãe, que necessitou de um intenso trabalho terapêutico até ser demovida de suas 

resistências. Ela assentiu que o filho iniciasse um ciclo de visitas domiciliares em alguns finais 

de semana e feriados, contatos que se tornaram rotineiros e que não mais se interromperam, 

apesar das múltiplas ameaças de descontinuidade. Inicialmente, a progenitora fazia questão de 

devolvê-lo imediatamente na manhã de segunda-feira, sempre em meio a muitas críticas e 

reprimendas à conduta da criança. Nas sessões que se seguiam a esses verdadeiros ‘despejos’, o 

paciente comparecia muito triste e acabrunhado, principalmente quando apanhava para ter que 

deixar o lar. Eram sessões de ilusões esvaecidas, e de recuperação de esperanças desfeitas nas 

tardes dominicais com os familiares. 

 A mãe queixava-se que não queria Alan de volta ao seu convívio diário, argumentando 

que o filho era ‘impossível’ (sic) e que, nem adiantaria pensarmos em devolver-lhe a criança em 

definitivo, pois não o queria mais consigo. Extremamente desconfiada e ameaçadora, a mãe 

reagia às tentativas empreendidas pela equipe técnica, de aproximação do filho do núcleo 

familiar original, com recusa veemente:  

“Não vem querendo colocar eles comigo, não!”. “Por que vocês defendem ele? Pensam 

que ele é santo? Alguém quer ficar com ele?”  

Aos poucos fomos compreendendo que, por sob as imposições maternas, havia uma 

confissão de insuficiência e um pedido de ajuda para que cuidássemos de Alan, por ela e junto a 

ela. A intolerância frente à criança reinava desde que o menino, por ser pequeno e dependente, 

demandava cuidados maternos continuados e empáticos. Seu choro por alimento tornava a mãe 

exasperada, e, aos gritos, ela o empurrava e feria por aborrecê-la com suas solicitações. Em uma 

ocasião, calou seus reclames de fome com uma colher vazia e superaquecida no fogo, 

queimando-lhe a língua para que parasse de chorar pela comida que ela ainda não podia servir. 

Era preciso obturar os reclames do filho que a ensandeciam.  



 

 

232

À medida que crescia, Alan era surrado com paus, queimado com fios elétricos e 

amarrado por horas ao pé da mesa, como castigo por suas travessuras. Nas consultas, ele sempre 

demonstrava uma relação forte com o tema da produção de dor e de ferimentos, compartilhando 

com a sua analista o seu pesado arsenal imaginativo de sadismo e tortura, intensamente 

revigorado no vínculo materno-filial. Era comum que ao passar pelo corredor, indagasse 

repentinamente à analista:  

‘O que acontece se alguém for jogado do alto da janela contra o muro?’ 

‘E se o telhado da casa cair na cabeça de alguém, dá pra  morrer ou só machuca?’ Os 

vôos imaginativos do menino estavam subjugados à violência, comprometendo seu teor.  

‘E se alguém fosse queimado vivo, o que aconteceria com ele?’ 

Diante da iminência repentina de ataque e inevitabilidade do sofrimento e dor, a criança 

evocava essa ameaça o tempo todo. Por fim, perguntava à terapeuta sobre a lógica sádica do 

universo adulto ao ter um filho e depois maltratá-lo.  

‘Porque Deus faz a gente nascer e sentir dor?’. 

Alan era, dos irmãos desalojados, o único que não aceitava um lar substitutivo e aquele 

que mais sofria com o afastamento da mãe, junto à qual sempre almejava voltar. Esse menino 

trazia-me à mente a imagem daquelas pessoas desafortunadas que a mídia exibe em períodos de 

forte chuva; assistimos moradores em despenhadeiros que, mesmo sob a ameaça de desabamento 

pela força das enxurradas, numa tragédia anunciada, aferram-se àquele chão e ao próprio lar que, 

apesar de consistir em um barraco miserável, resulta em tudo o que têm. Era enorme a 

precariedade familiar da criança, contudo, o menino sentia que havia algo a defender. A história 

que ele não podia abolir, sem graves amputações e desconexões, implicava a mãe, e os 

desapontamentos frente às falhas do manejo ambiental.  

“ As crianças precisam mais dos pais do que de serem amadas; precisam de algo que persista, 
mesmo quando forem odiadas ou sintam ódio.”167 

Os acenos de presença e as retiradas prematuras, as ameaças de deserção e de expulsão, 

além das descontinuidades no vínculo, tinham efeito disruptivo na constituição da criança. 

No abrigo onde foi alojado, Alan passou a repetir a série de episódios de violência 

selvagem, buscando nitidamente livrar-se dos aspectos incontíveis de seu self. Contava para isso 

com um ambiente de compreensão e contensor, que, nós membros da equipe ambicionávamos 

disponibilizar para o crescimento do paciente. Iniciamos nosso contato com os cuidadores de 

Alan, fomentando reflexões acerca dos pedidos de socorro do interno, discutindo o quanto as 

                                                           
167 D. W. Winnicott (1957b) “Fatores de integração e de ruptura na vida familiar.” In: A família e o desenvolvimento 
do indivíduo. Belo Horizonte: Interlivros, 1980, p. 59. 
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atuações apelativas constituíam em manobras na busca da amorosidade materna. As 

incompreensões eram deslocadas ao ambiente do abrigo, sensível que ele estava ao não-

atendimento de suas demandas: o paciente queixava-se por ter que cortar o cabelo à sua revelia, 

ou ser obrigado a mudar freqüentemente o lugar em que dormia, atendendo à conveniência da 

entidade, procedimentos que tinham um verdadeiro efeito de expulsão e mutilação. Também não 

encontrava espaço resguardado para seus objetos pessoais, que desapareciam ou eram 

compartilhados entre outras crianças, sem consulta prévia. Assim, permanecia mais isolado em 

relação às pessoas da entidade, reagindo às ordens com revolta e indisciplina, o que o levava a 

ser objeto de reiteradas punições, advertências e suspensões. As marcas do desalento 

evidenciadas por ele, eram reativadas nesses novos espaços.  

Os reclames de Alan levaram-me a refletir o quanto nesses lugares de suplência, que 

deveriam exercer o acolhimento mais legítimo, terminava-se reproduzindo a rejeição que a 

criança vivera no contexto familiar, devido à adoção de medidas educativas violentas tais como 

restrições, isolamentos e estigmatização da criança. Sabemos que a ordem e a disciplina são 

importantes para o pleno funcionamento institucional, no entanto não se pode submeter a criança 

a padrões rígidos e a uma pré-formatação, que zela por um ideal de uniformidade a ser 

alcançado, mesmo a custo de sufocar e de impedir a expressão de qualquer singularidade. O 

árduo trabalho junto aos profissionais de apoio e responsáveis pela instituição levou-nos a vários 

contatos, visitas e reuniões, após a escuta das manifestações do paciente. Cuidávamos de 

favorecer o ambiente necessitado para ele e para todos os internos, embora Alan fosse o mais 

combatido no alojamento.  

Empreendi acordos para que o atendimento do menino tivesse início imediato, assim 

como para que fossem suspensas as medidas punitivas, com o intuito de que não lhe acentuassem 

o lugar de periculosidade e de exclusão. A conduta de uma criança submetida a maus-tratos pode 

vir a ser pautada pelo desafio ostensivo ao instituído, pela ira, ociosidade e obstinação extremas 

e, no caso deste paciente, pela ausência de remorso. Não há como interrogá-los a respeito de tais 

condutas, recomendou Winnicott: “[...[ a criança não pode dar a razão real, porque a ignora, e o 
resultado poderá ser que, em vez de sentir uma culpa quase insuportável, em conseqüência de ser mal 
compreendida e censurada, sua pessoa se divida em duas partes, uma terrivelmente severa e outra 
possuída por impulsos maléficos.” 168 

Permanentemente apreensivos e instáveis, esses indivíduos estabelecerão relações de 

violência defensiva para evitar a depressão, o vazio emocional e o sentimento de estarem 

perdidos e solitários. A alternativa defensiva é a de recriar um bom ambiente interno, muitas 
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vezes  no recrudescimento da violência. Os desfavorecidos somente obterão êxito na empreitada 

rumo à obtenção de algum grau de integração e de estabilidade pessoal, se contarem com alguém 

em disponibilidade,  um humano que lhes confira um lugar.  

Vimos que o anti-social protesta pela quebra sofrida, pelo que lhe foi usurpado em termos 

dos fundamentos de sua existência, e, assim como o ocorrido com Alan, a reação ao trauma 

passa a ocupar o lugar do desenvolvimento emocional impedido, com condutas ofensivas e 

provocativas, equivalentes à modalidade de ultraje sofrido.  

O paciente compareceu assiduamente aos atendimentos, mostrando-se disposto e 

participativo nas sessões, com habilidade para desenhar livremente e comunicar-se pelo 

grafismo. Evidenciou criatividade crescente em suas realizações, apesar de argumentar que tudo 

que fazia era ‘feio’ e ‘não prestava’.  Executava quadros, montagens, dobraduras, solicitando 

material para colar suas pipas coloridas. Muitos desses trabalhos foram entregues à analista 

como presentes que ele lhe destinava. Alan fazia lembrar as crianças sofridas que D. Helder 

Câmara um dia equivaleu à cana, que “mesmo espremidas como um bagaço, têm sempre um doce a 
ofertar”.169 

No decorrer dos encontros, informou ser a mãe muito ‘nervosa’ com todos, ela não 

poupava nem os gatos e cães da casa, espancando-os quando não a obedeciam e expulsando-os 

por darem muito trabalho. Sem haver feito menção  direta à questão dele e dos irmãos dispersos 

por outros lares, referiu vários episódios de intolerância e violência no cotidiano da família. 

Desenhou muitas pessoas com os rostos marcados e com cicatrizes sanguinolentas; da mesma 

forma apareciam animais de semblante entristecido ou assustado como o que ele próprio 

evidenciava, ou com sorriso sarcástico, como mostram as figuras 93, 94, e 96 abaixo:         

 

                                                                                                                                                                                           
168  Winnicott (1964) Roubar e dizer mentiras. In: A criança...op.cit., p. 187-188. 
169 Entrevista concedida por D. Helder Câmara à TV Cultura, no Programa Roda-Viva, maio de 2000. 
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                     (Fig. 93)                                                             (Fig. 94)               

Os temas relacionados à carência materna repetiam-se nos desenhos, realizados em 

profusão: o da porca de fartas tetas que abandonava os filhotes à míngua, o do cãozinho vira-lata 

perdido sem a mãe, ou o de um boneco preso em uma bola fria de vidro e neve, como se 

representasse o aspecto congelado e insensível do self materno, no qual ela se aprisionava e que 

o levava a perder contato com sua sensibilidade (Fig. 95).  

       
                          (Fig. 95)                                                             (Fig. 96) 

    

Eram comuns as alusões a situações de descontrole, tais como quando imaginava pessoas 

atiradas em avalanches, ou que desciam uma enorme montanha russa em meio a vendavais; 

também eram referidas por ele situações relativas a  cobras cheias de veneno que irrompiam e 

atacavam de surpresa, armas diversas, especialmente chicotes e objetos disparados contra 
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pessoas, corações  ‘flechados sangrando e mortos pelas garras de monstros, demonstrando em 

plenitude as vivências ameaçadoras que o assolavam.  

Sua vida era inundada por manifestações depressivas, como dá mostras a figura 

escurecida, na qual uma casa subjaz a um temporal, trabalho esse que denota vivência de 

desabamento e o comunicar de seu senso de  tristeza e de desespero (Fig. 97).  

 
(Fig. 97) 

Os desenhos que me chamaram a atenção, relativos à relação desse menino com a mãe 

em termos das perseguições e ameaças de extermínio, são os que apresento abaixo: temos na 

figura 98, a referência às ‘baleias assassinas’, que engolem e devoram os próprios filhotes, 

surgindo ondas gigantescas que arrastam ilhotas e destroem toda a vida marinha. 

 
(Fig. 98) 

No desenho seguinte (Fig. 99), as evidências de transparência coexistem com o 

transpassado: ele retratou uma mãe de longos braços envoltos em si própria, de colo vazio, que 

na verdade abraça-se a si mesma e não acolhe a ninguém em seu bojo.  
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                                                   (Fig. 99)  

Diante de tanta falha de sustentabilidade, ele demonstrava a raiva relativa ao fracasso e o 

quanto ansiava por uma mãe ideal, como se em algum lugar de si, houvesse a inscrição de uma 

possibilidade como essa se viabilizar. Na figura n.100, ele evidenciou ainda um modelo da 

maternagem ansiada, o de uma fêmea zeloza, cuidando do ninho com ovos, e trazendo alimentos 

para os filhotes que virão.  

 
                                                             (Fig.100) 

O que fundamentalmente devolvíamos a Alan como experiência constitutiva, era a 

esperança de que ele poderia ser compreendido. Suas melhoras clínicas tornavam-se evidentes, 

viabilizadas pela condição de dependência segura que podia experimentar no contexto 

terapêutico.  
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Considerando a busca desesperada pela mãe, propus um trabalho paralelo com a 

progenitora. Tínhamos em vista o bebê que com ela convivia, uma criança de alto risco para a 

violência doméstica, especialmente quando ela relatava bater também no pequenino quando este 

a aborrecia. Ela somente conhecia estratégias de impacto, batendo quando o filho pedia a comida  

que não estava pronta, agredindo-o para que ele falasse certo, ou punindo-o também por 

expressar-se. Este filho caçula, que por vezes a acompanhava nas consultas, já manifestava 

atraso na linguagem e se mostrava cada vez mais amuado, magro e doentio, fator que preocupava 

enormemente os profissionais. Indisponível, a mãe relatava seu costume de ordenar à criança que 

voltasse a dormir apesar de recém-desperta, simplesmente porque ela estaria sem paciência para 

atendê-lo. E a criança, temerosa, aquietava-se e voltava a dormir por novos longos períodos. 

“Não tive mãe!, porque eles têm que ter?”, argumentava a progenitora impedida de 

ofertar o que não recebera. Acolhemos seu pedido de restituição e de reparação da falha 

primária, para que pudesse vir a cuidar de seus próprios filhos maternalmente. Sem 

sentimentalismos decidimo-nos a ir ao encontro das necessidades dela, adaptando o ambiente, no 

caso, o “setting”, de acordo com as demandas mais elementares da paciente. O contexto do 

tratamento com a progenitora reproduziu as técnicas da maternagem (holding) possibilitando-lhe 

regredir temporariamente à dependência, de modo próximo ao que deveria ter ocorrido nos 

estágios iniciais. Essa afirmativa considera que o modelo mãe/bebê operou metaforicamente no 

atendimento da paciente naquela instituição, por compreendermos que seria fundamental 

recuperar uma relação interrompida e a crença perdida. 

De temperamento ríspido e arredio, ela hostilizava os técnicos e tudo o mais que lhe era 

oferecido pela instituição, da mesma forma como procedia com os filhos. Apresentava-se sempre 

queixosa e rancorosa quando contrariada em suas inúmeras solicitações, reagia proferindo 

palavrões e ameaças de não mais retornar. Porém retornava, como esperavam os diversos 

membros da equipe que a conheciam por atuarem nos serviços sociais do município, e 

reconheciam suas reações violentas pelos. Em sua última gestação, Marina recusava-se a ser 

acompanhada no pré-natal, e por haver contraído doença de risco para o bebê, sua saúde era 

motivo de preocupação para seus médicos. Sempre criando muitos empecilhos para deixar-se 

cuidar, recusava as visitas domiciliares dos agentes de saúde, motivadas pelo abandono do 

tratamento. Marina recebeu-os com tamanha carga de ódio, vociferando terríveis ameaças a eles 

no portão, que atiçou contra eles os cães bravos que mantinha presos no quintal para expulsá-los.   

Aproximamo-nos de seu drama existencial gradativamente: filha de uma prole numerosa, 

ela fora vendida pela mãe biológica para aliviar as despesas familiares. Cresceu cuidada pela avó 

e pela mãe adotiva. Quando estava com  5 anos de idade, Marina viu a mãe mudar-se para a 
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capital, para tentar a vida numa cidade grande’, e nunca mais a reencontrou. Foi deixada aos 

cuidados de uma tia materna, e se converteu, previsivelmente, em uma adolescente desajustada, 

sem conseguir reverter sua sina de abandonos.Trabalhou como garota de programa e se envolveu 

em uma sucessão de envolvimentos fracassados, dos quais engravidava ‘contra a própria 

vontade’. Ela afirmava repetidas vezes que nada dava certo para ela, porém em sua vida-

madrasta não percebia o amor de Alan por ela, este que efetivamente nunca a deixava. Amor 

impiedoso e primitivo, porque não cabia vislumbrar alguma maldade ou intenção destrutiva em 

seu agir. Entendemos que a criança, guardiã da própria mãe, tentava oferecer-lhe o que não havia 

recebido dela: uma presença zelosa e leal, num gesto verdadeiro de disponibilidade, ao abrigar as 

necessidades do outro em si.  

Após o conturbado início dos contatos, Marina decidiu aderir aos atendimentos, à medida 

que a analista sobrevivia aos inúmeros testes de sobrevivência, que ela ardilosamente colocava 

no caminho. Aos poucos manifestou em seu atendimento um pedido de ajuda: gostaria de 

aprender a lidar com os filhos ‘sem levar tudo a ferro e fogo’, como literalmente procedia. 

Percebíamos que no prosseguir do trabalho, íamos encontrando um ‘caldo’ materno, longamente 

resfriado e arruinado pela violência. 

Transcorridos alguns meses de atendimento, Alan já comparecia com maior assiduidade 

ao lar, e convivência possível, o que nos levava a considerar a possibilidade de seu 

desalojamento. Os atendimentos já estavam em um ritmo desacelerado, agendados conforme a 

demanda da criança e da família, quando soubemos que uma grave doença afetara a saúde 

materna. Propusemo-nos à retomada dos atendimentos da mãe pela analista, que se prontificou a 

acompanhar o caso mais proximamente, sem saber a princípio, que o horizonte da terminalidade 

se colocaria na dimensão daquela etapa do trabalho. Neste adoecer repentino, que comprometeu 

a locomoção da mãe ao serviço de atendimento, mostrou-se necessária outra intervenção, na 

perspectiva de intensificação do vínculo mãe-filho.  

Logo o abatimento e perda de peso da mãe tornaram-se visíveis. Descobrimos que a 

evolução do seu mal era, na verdade, a reativação maligna de uma doença que ela tivera na 

infância. Interrogávamo-nos sobre o sentido daquele adoecimento na mãe, quando tantas 

conquistas se avizinhavam e ela se curava das dores da alma. A forma como ela viveu a 

dependência sugeria-nos que algo da  experiência relacionada ao abandono materno, sofrido 

quando menina, estava em curso. Havia uma lástima, protestos, mas também uma oportunidade 

de reparar os traumas da própria história. Marina necessitava encontrar a força do sentimento de 

que aquela vida, novamente ameaçada, valeria a pena. Para refazer e reescrever sua história, ela 
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nos apresentava suas necessidades de depurar os ódios aprisionantes, a descrença no amor, a 

impossibilidade de sentir gratidão, ternura, confiança e esperança.  

O atendimento propiciou à mãe uma verdadeira lição de objeto, dando margem para que 

uma nova experiência se tornasse possível, com renovadas aberturas para que uma dimensão 

humanizante despontasse na relação dela com os filhos. Ela constituía/encontrava a substância 

dos afetos maternos. 

Nestas circunstâncias, manejamos a equipe envolvida no caso, constituída pela assistente 

social, a enfermeira e a médica, dispondo a instituição  para exercer a função maternante, 

guiando-nos pela temporalidade e ritmo da paciente, sem críticas ou represálias, simplesmente 

consentindo que nos apresentasse sua história. Foi notável o fato que, diante do desafio da 

multidisciplinaridade, Marina não se confundia quanto às demandas que dirigia à analista e aos 

outros profissionais envolvidos com ela. Os atendimentos passaram a ser realizados em outra 

sede da rede institucional, num prédio térreo, para garantir a  vinda e locomoção da paciente, 

quando ela já não podia percorrer os lances de escada que a separavam da sala da analista. Ela 

também foi ao encontro das necessidades da paciente, chegando a atendê-la no hospital nos 

períodos de internação. Esse modo de cuidar favorecendo alterações no setting, atendia às 

premências afetivas da paciente, que ia mergulhando gradativamente em um contexto de 

dependência absoluta. Tornava-se, desta vez, menos hostil, mais disponível e reflexiva, e seu 

comportamento tingiu-se de tons de gratidão (antes impensáveis em seu universo afetivo) e de 

cooperação, reconhecendo haver ganho a família que nunca tivera antes, agora encontrada nas 

pessoas dos profissionais da instituição. Desse modo ela conseguiu se apropriar de um modo 

mais positivo do seu lugar materno, considerando reaver a guarda da filha, e dispondo-se a 

receber Alan de volta ao lar. 

Inicialmente ela ainda mostrava resistência a admitir afetos de ternura e preocupação 

pelos filhos, mas gradativamente surgiam relatos nos quais ela se dispunha a defender o filho nos 

episódios de discussão com a vizinhança, a auxiliá-lo nos afazeres escolares, a sensibilizar-se 

com suas queixas pelo afastamento do lar e a considerar que ele necessitava de uma família. 

Decidiu iniciar o processo de investigação de paternidade, pois não tinha certeza sobre quem 

seria o progenitor da criança, entendendo a necessidade que ele tinha de saber de um pai, 

especialmente se lhe faltasse a mãe. Saneadas as feridas narcísicas, desta vez é a mãe quem sente 

que propicia aos filhos o que antes lhes roubara, e que o gesto de beneficiá-los com essa 

oferenda não a tornava esvaziada ou exaurida.  

A mãe viveu experiências fundantes e inéditas na relação com a analista, fornecendo-lhe 

os cuidados psíquicos essenciais, correspondentes àquelas não-atendidas nos estágios iniciais. 
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Como essas ‘necessidades do crescimento’170, não são proporcionadas pelo cuidador, mas criadas 

pelo paciente, ao analista cabe deixar-se levar com consistência pela apresentação delas, as quais 

se reapresentaram no novo contexto. A temporalização dos encontros e separações era primordial 

no manejo desta paciente, pois ela se ressentia enormemente quando algo não transcorria bem na 

modulação dos encontros. Queixava-se da distância, ameaçada de abandono, especialmente em 

períodos nos quais a seqüência de feriados comprometia as marcações dos encontros. Não 

ocultava seus pavores: 

‘Pensei que você tivesse se esquecido de mim!’ 

Quanto a Alan, em um dos encontros, disse à sua analista, que compreendia o que de sua 

conduta provocava tanta irritação na mãe, atribuindo algum sentido às reações imtempestivas e 

violentas. Reconhecia que poderia lidar melhor com o que ela esperava dele, e estava decidido a 

não provocá-la tanto. Ficou combinado que ele traria para as consultas as dúvidas e ‘incômodos’ 

dirigidos ao meio, para compartilhar com a terapeuta suas fantasias sobre seu corpo, sua mente, 

enfim sobre sua vida. Os atendimentos propostos, compondo uma rede de apoio, foram ao 

encontro daquilo que se detivera na história da criança e que impossibilitava o seu prosseguir. 

Oferecemos uma estabilidade externa, sem a qual ele não teria como retomar o contato com a 

realidade.   

O retorno acompanhado ao lar do menino, pôde assim vir a se constituir  em um novo 

começo para a dupla mãe-filho. O desabrigamento do garoto exigiu muitos esforços de todos, 

para que pudesse ser efetivado em circunstâncias seguras e promissoras. Atuamos 

preventivamente no tocante às ocorrências de insatisfação e violência, criando condições para 

uma comunicação sem tantas distorções, balizando as expectativas de um frente ao outro, 

enlaçando-os. A mãe revelava que ‘antes não sentia nada quando batia nos filhos’, mas que isso 

se modificara dentro dela. Quando alguém reclamava deles, ou tinha que advertí-los ficava 

‘sentida’ por eles. Estava mais preocupada em utilizar o tempo disponível demonstrando o 

quanto ele era importante para ela, e cessaram os dramáticos episódios de violência doméstica.  

Com o agravamento da saúde materna, propusemos que as consultas passassem a ser 

realizadas no domicílio da criança, idéia que foi prontamente aceita pelo paciente e pela mãe. 

Ambos sentiam-se extremamente ameaçados, regredidos e temerosos, que o convívio diário os 

levasse a retomar as bases anteriores de desrespeito e insuportabilidade no relacionamento.  
                                                           
170 P. Casement utiliza este termo para referir-se às necessidades do ego, colocadas em marcha com o suporte 
ambiental, diferenciando-as das demandas do id. As necessidades do crescimento diriam respeito à consistência e 
firmeza, calor humano e segurança ao ser cuidado, controle onipotente, ser alimentado, enfim as mesmas condições 
das infência se reapresentariam aqui. “O atendimento de necessidades em Psicanálise”, in Aprendendo ainda mais 
com o paciente. Rio de Janeiro: Imago, 1992. 
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Este trabalho terapêutico, com a criança estando em seu lar, resultou de uma construção 

conjunta analista-paciente-família, que teve grande efeito na recuperação familiar. Guiou-nos a 

referência do analista que se disponibiliza a estar lá onde a criança necessita, tendo sempre em 

vista o manejo da transferência. A analista esteve algumas vezes na moradia da dupla em 

horários previamente agendados, trabalhando com as ansiedades e as fantasias decorrentes 

daquele novo momento de crise, compartilhando intimidades, abrindo caminhos nas trilhas do 

sensível. Nesse sentido, não havia diferença quanto a estar no lar ou na instituição, desde que o 

analista superasse o desafio de permanecer analista se o setting formal se evapora. O 

fundamental é que se fornecesse uma ‘resposta total do analista às suas necessidades do paciente’, 
conforme Little (1957). A progenitora ficava mobilizada pelas descobertas que fazia quanto às 

capacidades de Alan, ao abrandar sua intolerância e seus medos, conseguia aproveitar o tempo 

de convivência brincando e desfrutando da presença dele no lar. O menino contornava suas 

tristezas e temores mais profundos. 

Desenganada pelos médicos, aquela mulher manifestava sua face maternal. 

Surpreendentemente passou a economizar consigo própria e a guardar algum dinheiro para 

prover os filhos, quando de sua ausência. Trabalhava com afinco, apesar da enorme dificuldade 

para caminhar, embora percebêssemos que ela agora sim saía do lugar, e a passos largos, pronta 

a desatar-se dos antigos impedimentos para ser mãe. Foi comovente também a recomendação 

que a mãe fez à sua jovem analista, quase no final dos atendimentos de que ela não deixasse de 

engravidar, pois ‘ter filho era muito bom e necessário para toda mulher’. Declarava assim a 

concepção da maternidade definitivamente transformada dentro dela.  

Obtivemos o consentimento da progenitora para que um casal interessado em 

acompanhar e apoiar o garoto em suas atividades de escolarização, esporte e lazer, ficasse com o 

menino em alguns períodos da semana. Esta foi outra abertura e oferenda significativas no 

universo mãe-filho que ganhou outra configuração, pois o consentimento materno tornou 

possível a Alan, aceitar o cuidado reparador, curar-se das áreas de adoecimento restaurando as 

relações primárias prejudicadas e, preparar-se para a separação caso a saúde materna continuasse 

se deteriorando. A inclusão da família de apoio, da família-casulo, como a denomino, constituiu-

se no manejo conveniente; configurou-se um núcleo familiar mais indicado à reconstrução dos 

aspectos destroçados da vida emocional da criança e efetivação da operação de adoção em caso 

de orfandade. Tal perspectiva de parentalidade compartilhada exigiu de todos nós um preparo: de 

nossa parte, constituída pelos profissionais que assumiam a responsabilidade pela condução do 

processo, da família biológica que se dispôs a reaver o filho e re-historicizar a trama relacional, e 
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da criança, que se dispôs a reaprender a ser filho e voltar a confiar. Havia ainda a família 

substituta, que se afiava no sentido de permanecer próxima e compensar as privações, sem 

ameaçar ou estimular ciúmes e rivalidades.   

Assim sendo, os finais de semana e períodos de férias passaram a ser desfrutados na 

companhia dessa família hospedeira, também por nós acompanhada, no início do processo. A 

mãe e outros irmãos foram incluídos em alguns passeios comuns, situações nas quais a 

progenitora se tranqüilizava quanto ao vínculo do filho com o casal, consentindo com a 

suplementação emocional e material. Em seu novo posicionamento materno, mais empático e 

permeável, ela podia compreender, sem ressentimentos, que estava sendo auxiliada em suas 

funções, e não usurpada ou invalidada. 

Como é comum nesses casos, a criança elege alguém importante no novo ambiente e, é 

orientada em termos das suas carências. Alan apegou-se especialmente ao ‘tio’, que ocupava o 

lugar do pai, tão ansiado por ele. Sem opor-se por inveja ou competitividade, a progenitora 

manifestava contentamento pelo fato de o filho estar recebendo uma educação e  conforto que ela 

mesma não poderia dispensar a ele.  

Alan prosseguiu assistido pela família-substituta, vivenciando a nova situação de 

provisão com satisfação, porém não deixava de ser afetado pelas ameaças de perda da mãe, e ao 

mesmo tempo prosseguia usufruindo os momentos possíveis com ela e com sua nova vida. Um 

fator de complicação que vislumbrávamos no processo de luto desta criança vinha sendo 

enunciado pela  progenitora, ao referir esporadicamente que ‘ficava mais descansada com a 

situação de Alan, pois  sendo adotado pela família ele ficaria bem, aliás o filho que ficaria 

melhor.’ Era muito constrangedora essa relação estabelecida, de vantagem e favorecimentos com 

a morte eminente da mãe, que tornava este fato não-passível de ser imaginado, lastimado ou 

mesmo desejado pelo menino, podendo vir a se constituir em um núcleo de pensamentos 

ameaçadores, talvez impensáveis  e improcessáveis, complicando os processos de luto. O garoto 

teve a oportunidade de iniciar posteriormente uma análise individual, com o consentimento e 

envolvimento da família que legalizou sua adoção, com um colega por mim indicado e 

contactado, exterior à instituição, que lhe concedeu alta, por não se tratar mais de um caso de 

violência doméstica.  

Também, pelo desejo da mãe, o filho mais velho foi contactado pela equipe técnica, pois 

ela queria deixar-lhe umas ‘orientações para a vida’, e ainda comunicá-lo que ele teria direito à 

pequena herança que ela deixava, como se ela, no acerto de contas, reconhecesse que devia algo 

ao filho distanciado. Apesar de todas as dificuldades havidas entre ambos, ela o sentia como seu 

filho. Infelizmente não foi possível efetivar tal medida pois a mãe veio a óbito, antes que 
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pudéssemos trabalhar esta faceta familiar. Este filho retornaria, meses depois, para o município 

onde moram os irmãos, e na  bagagem do jovem incluía-se, certamente,  uma árdua tarefa de 

enfrentamento de luto. 

Nesse ínterim, preocupamo-nos também com o caçula que ficaria, conforme a vontade 

expressa da mãe, aos cuidados da família vizinha. Esta era constituída pela esposa, a madrinha 

da criança, o marido e um casal de filhos ainda pequenos. O casal na verdade já vinha cuidando 

do menino, desde que as internações da mãe se tornaram subseqüentes. A progenitora firmava 

sua posição de não entregar a guarda das crianças a ninguém, ‘somente depois que morresse’, 

porém, impedida de cuidar deles, permitia paulatinamente que uma outra assumisse o seu lugar. 

Abria espaço para transições intensas e necessárias. Estendemos as ações terapêuticas ao 

acolhimento e preparo dessa outra família substitutiva, iniciando um trabalho com ela e com o 

pequenino, tão vitimizado pelos revezes da vida.  

Na consulta realizada com essa criança, que denominarei Cristian, ela compareceu com 

uma fraldinha, a qual dobrava e desdobrava muitas vezes, fazendo e desfazendo laços. O brincar 

com a fraldinha era uma maneira de colocar em questão a ausência da mãe, perdendo-a e 

recuperando-a para si. Tímido e franzino para seus dois aninhos, ele recordou-se haver estado ali 

anteriormente com sua mãe171, a quem chamava muitas vezes em casa, o que julguei salutar. Na  

tentativa de inserir a dimensão da perda materna em seu psiquismo, ele se confundia ao referir-se 

à tia (madrinha) e à mãe. Sua atividade na sessão consistiu em utilizar o referencial do alimento 

fortemente investido na relação dele com a mãe. Cristian brincou de ‘fazer comida na panelinha; 

a mamãe faz comidinha, a titia também!’. Enquanto isso separava repetidamente a vasilha de 

colocar café daquela de armazenar feijão, estabelecendo discriminações necessárias entre uma e 

outra: a mãe do café e a mãe do feijão. Referiu também a retirada do fogão da mãe da antiga 

casa, mais um movimento que apontava para o não retorno desta. 

A certa altura do atendimento, ocorreu um incremento da ansiedade, na confluência da 

emoção de ambos, quando analista e paciente se encontravam enredados na experiência de luto 

recente e lastimado. O menino foi tomado por reações corpóreas tais como um lacrimejar 

incontível, evacuação na roupa e uma ‘dor na perna’ referida como intensa. Cristian manifestou 

um choro/lamento, um modo de lembrar a ferida materna, como se sua semelhança física com a 

mãe, não fosse suficiente para evocá-la na memória da analista. Esta, comovida, tocou 

suavemente a perna da criança que parou de chorar de imediato, como se ela lhe houvesse 

devolvido o membro vivo e  são.  

                                                           
171 De fato, ele fora trazido pela mãe em uma ocasião, porém ela não consentia que a analista se voltasse ao filho, 
querendo toda a atenção para si. 
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Ao término do atendimento, a ‘tia’ que acompanhava o menino, foi recebida e mostrou-se 

depressiva pela perda da própria mãe, ocorrida semanas após o falecimento da comadre, mãe do 

paciente. Ela estava, como Cristian, órfã, entristecida e desamparada, recém- saída de uma 

internação, pois também vivera agonias em seu corpo o  qual adoeceu perante a perda. 

Novamente uma mãe necessitava ser cuidada, para prover condições de evoluir, a este menino. 

 Nas consultas seguintes, a questão da morte se reapresentava insistentemente, e era 

especialmente articulada na concretude do corpo da criança.  

Os atendimentos com ela estão em prosseguimento, até que se tenha confiança quanto às 

condições favorecedoras existentes nesse novo núcleo familiar. O panorama que se apresenta, é o 

do acompanhamento para averiguação quanto ao que ele poderá prover. Configurar-se ou não 

como um cenário mobilizador do desenvolvimento do menino, que não está disposto a se 

despojar dos vínculos com os irmãos e nem a permitir que a dissociação da memória da mãe, 

agora tornada boa e má172, e portanto passível de morrer. 

 

  III- O coração alvejado e endurecido de Adailton: o regresso dos sonhos-

passarinhos. 

          

Adailton foi encaminhado ao setor de atendimento psicológico para uma consulta, após 

várias tentativas infrutíferas de abordagens terapêuticas em grupo na entidade, às quais o 

paciente não aderia. Ele compareceu atraído pela perspectiva de receber passagens de transporte 

público e cesta básica, e expressou descrédito em relação à relevância de sua vinda às consultas. 

Cabisbaixo e evasivo, manifestando aparente indiferença, ele me observava, e eu o abordei 

rompendo com o silêncio. O cerne afetivo de um self distorcido e posicionado na retranca, 

manifestava- se no corpo desleixado sobre a cadeira. Tal condição se impunha, até que ele me 

interrogou sem rodeios e aí sim, olhando-me fixamente nos olhos, se eu já fora abandonada pelos 

meus pais, se eu sabia o que era viver sozinho desde pequeno. Detectei ali um sinal de sua 

humanidade sensível, a saída da invulnerabilidade, e reconheci comigo mesma, que ele queria 

mais do que benefícios materiais. As perguntas muitas perguntas que me formulou, 

comportavam um padrão de fala bruta, quase como um dialeto. Sua  dicção difícil devorava as 

palavras às quais recorria para enunciar seu mal. Muitas vezes ansiei que me repetisse seus 

dizeres, ou os traduzisse para mim, porém tive que cuidar para não fazê-lo, para não obturar e 

                                                           
172 Ao considerar a figura materna nesses termos, não os utilizo sob o ponto de vista moral, mas sob o vértice da 
ética humana, conforme aprendi com Winnicott, o que é bom é o que sustenta a continuidade, coloca o devir em 
marcha, e o que é mau é o que rompe o processo do ‘sendo’, produz  ofensas na forma de fendas. 
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exaurir o estreito espaço de comunicação. Suas desconfianças seriam instigadas, se porventura 

eu demonstrasse minha não-familiaridade com o que era dele. 

O importante é que a fala cortante deixou evidências de que em algum lugar havia 

esperança. Ele necessitava encontrar alguém a quem dirigir alguma demanda e compartilhar sua 

dura realidade, e, ainda mais, alguém a quem procurar e pôr à prova, alguém que lhe destinasse 

um lugar, que fosse empático, confiável e ‘entendesse’ de abandono e desamparo. Alguém... 

Relatou-me que vivia desde os 12 anos em um cômodo alugado nos fundos da casa do 

avô. Era ele próprio o responsável desde então pela própria sobrevivência. Seu núcleo familiar, 

decomposto pela longa internação psiquiátrica da figura materna, e agravado pelo assassinato do 

pai em condições de violência, resumia-se a um irmão menor. Ambos eram cuidados pela tia 

materna que rejeitara Adailton, com a justificativa de que ele era ‘irrecuperável’. As separações 

e as tentativas de hospitalidade nunca consumadas, estimularam-no à gradativa inserção na 

criminalidade e ao uso sistemático de álcool e drogas, como o conheci aos 16 anos. Movido 

pelas aflições próprias daqueles que sofreram deprivação, este paciente, filiava-se a bandos e a 

gangues, com o intuito de atenuar a perseguição e de alcançar algum grau de integridade e 

coesão. Sabemos todavia, que a identidade assim constituída torna-se falsamente fortalecida.  

Ao referir-se à sua vida presente, o paciente o fez com alheamento espantoso, saindo deste 

para manifestações de rancor, ao afirmar ameaçadoramente que se fosse encaminhado à FEBEM, 

aí sim ele ‘faria uma besteira’, entrando no crime para justificar seu aprisionamento. Estava no 

limite da condição de recuperabilidade da esperança, sua vida circundava o desespero.  

Percebi o quanto o jovem aparentava um envelhecimento precoce, parecia muito 

distante do bem-aventurado estado da infância que entrança sonhos e brincadeiras. Com a área 

dos fenômenos transicionais comprometida em sua integridade, a alegria de Adailton parecia 

confinada naquela vida inglória, às garrafas que abria para se embebedar nos festejos do bairro. 

Seu self pulsátil, capaz de se constituir e se refazer continuamente nas trocas substanciais com o 

ambiente, empobrecera-se: retraído, ele se colocava inerte na poltrona da sala. De fala fria e 

cortante, algo nele contrastava com o olhar terno de indagação que me dirigia. Descrença, 

seriedade e uma tensão nervosa, eram exibidas nas unhas corroídas ali mesmo à minha frente.  

Parecia-me que, de tão  lesionado, ele se tornara alguém para quem a experiência das 

relações pessoais, mostrava-se-lhe inútil. Relatou-me que abandonou os estudos naquele ano, 

que já se findava, para trabalhar no tráfico de drogas. Ele era de fato um distribuidor fiel a 

serviço do tráfico, entregando as encomendas de maconha para consumidores do bairro. 

Disciplinado, ele cumpria uma rígida jornada diurna de trabalho, pois à noite não podia fazê-lo, 

devido à vigilância. Retornava para casa como um trabalhador idôneo, finda a jornada laboriosa, 
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e ia descansar para o dia seguinte. Justificou que necessitava de roupas, dinheiro para pagar o 

aluguel, para alimentar-se, comprar cigarros, passear... quem o garantiria? Revelou consumir 

droga apenas nos finais de semana, atendendo à proibição de fazê-lo ‘durante o expediente’ de 

trabalho; as informações sobre seus contatos e sobre o funcionamento da ramificação criminosa, 

foram reservadas, como uma maneira dele preservar ambos, ele e eu.    

Quanto à escola, disse que pretendia retomar os estudos, mudar de vida e ‘ser 

alguém’. Queria uma oportunidade melhor para o único irmão que tinha, e não a vida que ele 

próprio levava, estava disposto a mudar de sorte, caso houvesse outra forma de garantir sua 

subsistência. Na verdade era irrisório o valor material que ele obtinha na atividade marginal e 

arriscada. Adailton parecia ‘negociar’ comigo um destino melhor, sem pudores.  

Enquanto eu ponderava como negociaria com ele a sua saída da rede delituosa do 

tráfico, e em que bases, e como o resgataria para uma nova ordem, estarrecia- me pensando nas 

tantas vidas desqualificadas, desperdiçadas dos meninos do tráfico, maltratados e dispersos pelas 

cidades deste país.  

Quanto a Adailton, haveria tempo para a recuperação...? De quais recursos 

poderíamos dispor? A sua proposta a mim dirigida, adviria da parte pseudo-cooperativa 

desimplicada com a verdade, que logo nos ludibriaria na busca de conluio? Decorreria, portanto, 

da organização defensiva central que, árida e onipotente, evitava que qualquer nutriente, 

renovação ou vivacidade fossem fomentados nos contatos?... Ou o jogo do ‘toma-lá-dá-cá’ 

proposto, revelava-se como evidência de uma esperança, sempre suspensa por um fio? Indicaria 

as reservas de saúde do self do garoto, mantidas mesmo diante da miserabilidade dos seus 

relacionamentos? Ou de ambos esses veios?  

Eu tinha, para mim, que  Adailton, igualmente a outras crianças, negligenciadas e 

carentes de um ambiente circundante de amor estável, encontrava-se impedido de sentir a 

realidade das coisas internas ou externas em sua pujança. Mostrava-se inapto para as relações 

autênticas embora ansiasse por elas. Optei por não tentar uma resolução das incongruências e 

ambigüidades internas que ele evidenciava. Considerei a exposição dele, posta daquela forma, 

como algo da ordem de um ‘acontecimento’, que eu não poderia desperdiçar. Lembrei-me das 

palavras de Winnicott: 

“Seja o que for que aconteça, é o acontecer que é importante.”173  
Argumentei com o paciente que ele me propunha uma troca e que, para receber o que dizia 

almejar, e eu me empenharia naquela direção, seria necessário que ele retornasse aos estudos e 

                                                           
 
173 (Grifo meu) D. Winnicott (1968) “O valor da consulta terapêutica”. In: Explorações Psicanalíticas..., p. 246. 
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efetivamente se desligasse daquele trabalho. Ele concordou, repetindo que daria para ‘sair fora’, 

e selamos nosso acordo. Eu convocaria a assistente social para pesquisar os programas sócio-

educativos dos quais ele poderia se beneficiar, e agilizar sua inscrição. Adailton passou a 

freqüentar as Oficinas de Dança e de  Artes do Programa Aquarela, com sólida adesão.  

Eu era remetida aos seus extremos, vivenciando movimentos de distanciamento e de 

engajamento, paixão e horror, numa velocidade arrebatadora. Sentia-me tocada pela extensa aura 

de desamparo e de auto-suficiência que o circundava, pelo pedido de auxílio  proeminente 

naquele velho menino-homem. O que se espera do analista, nesse contexto de fornecimento das 

provisões básicas e adaptação às necessidades do paciente é que ele mantenha, como eu buscava 

ter em mente, uma atitude profissional, mesmo diante de pacientes que forçam a um 

relacionamento direto e em modalidades tão primitivas.  

Descreveu-me as surras que tomava do pai, os castigos demasiados, quando o colocava 

para dormir em uma cama repleta de cacos de vidro esparsos nas beiradas do colchão, fosse para 

aquietá-lo ou puni-lo por sua má conduta. Aquele menino ativo provavelmente necessitava de 

formatação, de contornos e de contenção, porém distintos dos praticados no lar. As estratégias 

‘educativas’ torturantes que vitimizaram Adailton prosseguiram, e delas resultaram, 

provavelmente, os pesadelos com quedas e as impressões de comichões, sentidos 

recorrentemente pelo corpo infantil.  Vim a tomar conhecimento de que os estados crônicos de 

ansiedade, impulsionavam Adailton a repetidas investidas contra o próprio corpo, ao rabiscá-lo e 

ao se produzir pequenos furos ou cortes, “uma bobeira, nada demais...”. Tudo parecia efeito do 

“nada” instaurado no cerne de sua existência. Pela destruição dos espaços possíveis de 

representação, as pulsões desenfreadas e sem objetos suportivos, enveredavam na direção do 

soma, atacando-o e desconstituindo-o. Um dos desenhos de Adailton (fig. n. 106 à frente), seria 

significativo dessas tentativas fracassadas de articulação que redundavam em desmoronamentos 

do psique-soma. 

‘Meu pai vivia armado. Ele era um bandido perigoso e violento, que morreu num 

acerto de contas com inimigos.’, prosseguiu, na apresentação de sua história. 

A morte do progenitor encerrou uma carreira de violência e banditismo, percorrida 

dentro e fora do lar. Seu Otávio, vivia armado, a todos agredia, ameaçava e desafiava. Um pai 

que não pôde ser morto imaginativamente por este filho, pois a realidade tornava os exercícios 

de fantasia muito arriscados e aterrorizantes. Um pai que nenhum motivo para ser saudoso e 

pranteado deixou. Dele nada obtivera, uma pensão ou outro meio de sustento, apenas um 

caminho a ser seguido rumo à marginalidade. Perguntei sobre a profissão do pai e ele respondeu 

sem restrições: 
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                  ‘Meu pai era traficante!’ 

Propus a Adailton que desenhássemos, e encontrei uma forte resistência para que ele 

aceitasse fazê-lo. Eu já sabia por ele próprio, que não aceitava realizar qualquer forma de 

avaliação na escola, mesmo tirando nota zero, fato com o qual dizia não se importar. 

Compreendendo que ele temia ser posto à prova, apresentei argumentos como estímulos para que 

se dispusesse a brincar comigo. Apresentei-lhe lápis e papel, pois algo me autorizava a fazê-lo, 

talvez sua expressão vacilante e inclinada a aceitar comunicar-se consigo e em relação a mim. 

Durante um tempo ele mexia muito a mão que portava o lápis, realizando desenhos invisíveis na 

folha, sem se encorajar a dar visibilidade ao que concebia. Novamente se colocava prestes a 

desistir. Eu estava ao seu lado, assistindo-o como num parto doloroso.   

Ao iniciar seu trabalho, no entanto, Adailton não conseguiu mais deter sua realização 

mostrando-se absorto, compenetrado e meticuloso com sua obra, que me surpreendeu pela 

simplicidade e singeleza (Fig. 105). Dispôs-se espontaneamente a pintá-lo, escolhendo as cores 

com cuidado, enquanto comentava que ‘antes’ ele gostava de desenhar e de pintar, e ‘depois a 

maconha não deixou mais.’ Não sabia mais desenhar passarinhos, ‘do jeito que fazia antes, 

ficava da hora’. Comentei que ali naquele momento, ele reencontrava o prazer de desenhar 

livremente, condição que não parecia de todo perdida pelo consumo das drogas. Ele me olhou e 

sorriu suspirando, como se recebesse algo seu de volta. É importante que, no processo de 

recuperação, o paciente possa, cada vez mais, encontrar o que procura e reuni-lo na sua área de 

controle onipotente, para ganhar força de ego.  

 

(Fig. 105) 
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Entregou-me o desenho terminado, sem os pássaros. Ele se manifestava desanimado 

com os bloqueios para trazê-los à vida, naqueles instantes comigo. Os frutos intactos na árvore 

central, sugeriam a composição familiar que foi desfeita. Havia também um sol esprimido no 

canto da folha, assim como o aspecto de fechamento e de divisão na casa, faziam pensar nos 

esmorecimentos e perdas, regendo sua curta história de vida. Guardei as impressões que podia 

formular, talvez para manter a possibilidade de prosseguir me movimentando. O essencial não 

era interpretar o simbolismo do desenho, mas considerar que  Adailton necessitava encontrar um 

objeto ou contexto, que o auxiliasse a transformar suas ações anti-sociais e violentas, impressas 

desde a herança paterna, em sonhos agressivos, que lhe trouxessem de volta a criança sujeita ao 

medo, debilitada e enclausurada. Ele tentava se desvencilhar de seus aspectos frágeis e sensíveis, 

submetido que fora a prolongado estado de perturbação e de experiências torturantes. Todavia 

ele necessitava encontrar as emoções difíceis, e as propiciadoras, de volta, em um espaço 

diferenciado. Por que a preocupação com os passarinhos, e por eles que se tornaram 

impossíveis? 

‘Passarinho é importante!’ , disse-me num jeito rude, do único jeito que parecia saber 

fazer. 

Prosseguimos conversando e ele lembrou-se que tinha passarinhos em sua casa da 

infância, porém um dia o pai soltou todos da gaiola, ‘porque não ia bem nos estudos’. Lembrou-

se que chorou demais por dias seguidos, nem a mãe conseguia consolá-lo. A rememoração da 

figura materna impotente, e do episódio odioso provocado pelo pai alcoolizado, retirou Adailton, 

em nosso primeiro encontro, de sua concha fria e isolante. Enterneceu-se ao recordar a vida em 

família, antes da deterioração das relações. Nossa conversa de frases curtas, lentamente ganhou 

alguma consistência.  

Ele situou um período na infância, durante o qual viveu cercado por um pai protetor e por 

uma mãe carinhosa, e eu vislumbrei no paciente a decepção e o medo da pequena e desamparada 

criança humana, à mercê de um ambiente que se tornara irreparavelmente mau e vingativo. Em 

lares suscetíveis e inconfiáveis, os pais, ao serem renovadamente provocados, sentem-se 

compelidos a agir, e assim o ambiente tantalizador torna-se mais fundamental que o próprio 

desenvolvimento pessoal. Nesta direção, o jovem ruma à delinqüência, passando a recorrer à 

sociedade, para encontrar a estabilidade que lhe faltou no próprio hábitat.  

Ao mesmo tempo em que procedia com investidas explosivas no meio externo, como 

uma tendência de autocura, Adailton aferrava-se a uma condição dissociada e esquizóide, que 

lhe assegurava poder permanecer encolhido em si mesmo, e encontrar proteção contra novas 
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ilusões e impactos emocionais. O paciente responsabilizava ainda o progenitor pelo 

enlouquecimento da mãe, como se ele próprio não houvesse enlouquecido de fúria e de dor:  

‘Coitada, ela ficou doente de tanto apanhar dele, principalmente na cabeça.’  

Das muitas gestações que ela tivera, apenas as duas primeiras vingaram; o casal passou a 

brigar demais e de forma perigosa; os abortos sucessivos teriam sido induzidos pelos 

espancamentos do marido. Falei ao menino de um tempo em que ele ficava muito confuso com a 

mãe e o pai se amando e se odiando, em meio a tantos bebês gestados e abortados. Aquela 

situação complicava seus sentimentos iniciais sobre o que é ser um homem, sobre o que um 

homem e uma mulher faziam quando estavam muito juntos, sobre os ‘frutos’ dos encontros... eu 

pensava que a inibição quanto ao ‘passarinho’ poderia indicar alguma ordem de dificuldades em 

constituir e acomodar sua sexualidade masculina, mas nada lhe disse a esse respeito. Falei-lhe 

dos sonhos esfacelados: 

‘Ficar sonhando é bobeira... não é coisa prá homem.” 

Parecia-me que assistia a uma recuperação dos chavões e das fórmulas esvaziadas que o 

pai provavelmente lhe deixara como herança. O estado da progenitora, incapacitada por longos 

períodos de internação psiquiátrica, cronificou-se, agravando consideravelmente a situação de 

Adailton, especialmente com sua exclusão do núcleo familiar restante. Nesse contexto o garoto 

era tratado impessoalmente, ou como um hóspede indesejável, de onde foi lançado à própria 

sorte, o que  exacerbou sua condição de orfandade, desamparo, solidão e descrédito na vida. Ao 

lembrar-se do estado irreparável da mãe perdida para ele, Adailton explodiu em um choro de 

raiva e de dor, encontrando algo importante que abalava suas defesas.  

É promissor quando o paciente pode manifestar infelicidade pelas desventuras ocorridas, 

e foi primordial para Adailton encontrar e processar o ódio com potencial disruptivo e 

impeditivo. Conforme sinalizou Winnicott, “[...]o ódio ao mundo está lá em algum lugar e enquanto 
esse ódio não for sentido não poderá haver saúde.” 174  

Nossa conversa que convidava às experimentações poderia ter prosseguido, não fora a 

interrupção promovida pelo funcionário que, à porta, advertia-me que o expediente se encerrara. 

Quando retornei à mesa, percebi que Adailton havia incluído os pássaros no desenho. O traçado 

elementar mostrava pássaros vivos em pleno vôo. Eram apenas 3, contudo celebramos o 

aparecimento deles. Observei, junto a ele, que aquela talvez fosse a parte mais importante do 

trabalho da consulta, sem a qual ele não poderia ir-se. Foi-lhe reconhecido o seu direito à 

infância, aos seus sonhos e fantasias, tomados de assalto pelas falhas parentais, graças à 

                                                           
174 D. Winnicott (1950) “A criança desapossada e como pode ser compensada pela falta de vida familiar”, in, A 
família e o desenvolvimento do indivíduo. Belo Horizonte: Interlivros. 1980, p. 181. 
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oportunidade de fazer vicejar suas tendências de crescimento, e trazer à tona seus impulsos 

criativos. Quanto a mim, estava demonstrado o valor daquilo que vivemos ali, que nos 

comunicávamos de maneira significativa, viabilizando ao jovem a recuperação dos passarinhos-

sonhos esperançosos da meninice, um dia bruscamente alvejados, tomados e desaparecidos. 

O paciente compareceu outras vezes, em um estado de profunda solidão e desamparo. 

Descrente e amuado, aprisionado em divagações redundantes sobre a falta de dinheiro para 

comprar cigarro, ‘tô querendo largar o vício mas não consigo’. 

Adailton ressentia-se do mundo e do viver tão adversos, que se constituíam para ele em 

um cárcere, e não em um laboratório, no qual ele pudesse criar e tecer uma vida pela qual valesse 

a pena lutar. Despojado de uma vida secreta satisfatória e imaginativa, composta à semelhança 

da liberdade de um pássaro, ele não se sentia autor de sua história, não podia tomar as rédeas 

desta, brincar e sonhar com um destino factível, restava-lhe apenas precaver-se. Um estado 

sempre precário de integração, fora alcançado por ele na ausência crônica de cuidados 

favorecedores. No contexto de atrelamento aos bandos, o sentido da dependência foi desviado 

para a droga e o tráfico, reasseguradores de um lugar onde habitar, porém com precária dotação 

de potencial simbólico.  

As rejeições e desilusões, o medo da dependência infantil e a não-correspondência às suas 

necessidades levavam aquele adolescente ao brutal estado de alheamento que eu por vezes 

constatava, como se dissesse ‘se não sou passível de ser amado, não comporto vida em mim.’ 

Remeto-me à observação de Mezan175 acerca do pólo de amor que a criança devota a si, 

como sendo proveniente do amor que os pais têm por ela, amor que ela introjeta, identificando-se 

com esses objetos capazes de amar. Essa dádiva do amor parental, da qual os filhos não podem 

prescindir, é proveniente do narcisismo infantil que ressurge no adulto, e é projetada na criança, 

fazendo-a recordar que foi também amada um dia, por seus pais, num ciclo benigno de 

investimentos e de criações.  

 Adailton fora expulso da escola por praticar pequenos furtos, por ausentar-se das aulas e 

por indisciplina; na verdade, inconveniências que ele próprio reconhecia provocar. Ficava 

‘zoando’ na sala diante do professor ‘muito chato’; limitava-se a angariar antipatias ao provocar 

e agarrar as meninas, ou a ficar com seu grupo no fundo da sala fazendo somente o que queria. 

Levou um tempo para que ele pudesse revelar que ‘aquelas coisas de matemática não entravam, 

que não entendia, nem adiantava estudar ou prestar atenção’. Por esse motivo, ficava à margem 

dos estudos, dizendo-se ‘sem cabeça para aprender’. Oculta sob o aspecto de turbulência e 

                                                           
175 Aula proferida na PUC-SP em 04/8/2004, no Curso ‘Criação e Sublimação’. 
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desinteresse, havia uma reação defensiva ao sentimento de incapacidade e impotência, que ele 

me descortinava.  

Adailton sofreu graves perturbações na construção da função simbólica, diante das quebras 

de sustentação e da ausência de objetos. Eu considerava também, que um trabalho de luto não 

operado por ele, impedia a constituição de laços simbólicos indispensáveis à comunicação e ao 

pensar. Tocar áreas sombreadas pela melancolia implicaria o reconhecimento dos ódios relativos 

às perdas, e esse movimento permitiria a instauração de um ciclo interminável de reparação, 

criação e recriação. Eu pensava se tal panorama benéfico poderia ser favorecido no contexto dos 

atendimentos, enquanto percebia o paciente refugiado em suas proteções precárias. Abandoná-

las seria expor-se a um mundo vivido como esmagador e perigoso, que as fugas mágicas auto-

induzidas pelo álcool e pelas drogas tentavam atenuar.  

Winnicott (1965b) referiu-se aos pacientes que estruturaram defesas bem organizadas 

contra a esperança, expressas nos humores depressivos e derrotistas. Reflete o autor: “O anti-
social endurecido tem que se defender até da esperança, porque sabe, por experiência, que a dor de 
perder repetidamente a esperança é insuportável.” 176 

O trauma parecia colorir todas as ações do garoto e os seus processos em curso. Agora 

era preferível conviver com a violência gerada por ele, do que se submeter a uma situação hostil 

e caótica. Quando a diretora o repreendia no pátio, ele gritava que a vida dele era um ‘problema 

só dele’, que desde os 12 anos era assim, e que agora ninguém ia se meter no que fizesse. 

Comunicou-me isso fitando-me nos olhos e com o máximo de rancor na voz. As experiências de 

ultraje, dor e mágoa encontram oportunidade de constituição e de modulação distintas, se um 

outro significativo estiver lá, em condição de potência em termos de reconhecimento e de 

autorização. 

Eu respondi que compreendia seu ódio, porque talvez o cuidado de que tanto precisava  o 

obrigara a longa espera, contudo disse-lhe, também, que, a partir de então, a vida dele não era 

mais um problema somente dele, mas uma questão de todos nós que nos dedicávamos a 

acompanhá-lo. Seu silêncio parecia ser um assentimento diante de minha oferta. Contudo, 

Adailton levava-me também a conhecer ao máximo sua capacidade de nos pôr à prova e de ser 

atormentador, manifestações que estavam presentes especialmente nas trocas dos horários das 

consultas e ausências às atividades do projeto, sem justificativas. Nossa relação era permeada por 

raivas, desânimo, medo, preocupação, e por reinvestimentos que me levavam de volta à direção 

de onde ele se ocultava. Eu tinha que estar preparada para tolerar o que ele me levava a sentir, a 

                                                           
176 D. Winnicott (1961a) Comentários sobre o “Report of the Commitee Punishment in Prisons and Borstals”, in  
Privação...op.cit., p. 210. 
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carga de estados emocionais intensos e, impossíveis de serem contidos por seu ego incipiente. 

Era imprescindível sobreviver à desesperança que sombreava os horizontes da transferência.  

Em outra ocasião apresentei a Adailton a alternativa do Jogo de Rabiscos, e ele, 

relutante aceitou voltar aos desenhos. A figura abaixo, n. 106, resultou de um enorme esforço 

empreendido para superar suas inibições; ele não conseguia usar o rabisco que lhe destinei. 

Repassava os traços com insistência sem conseguir avançar, e por fim desistiu, entregando-me a 

folha com o trabalho, significativamente afetado. Disse que ‘não conseguia fazer nada’, e iria 

deixar daquele jeito, ‘sem terminar’. Tentara fazer ‘um corpo, mas não deu certo.’ 

 

 

(Fig. 106) 

A figura, que me fazia pensar no inacabado, remetia-me diretamente ao material de 

seus tormentos e à organização das suas defesas. O que eu constatava junto a ele, era a 

predominância de um desespero inalterável e infindo, além de intensa raiva pelas decepções e 

intrusões sofridas. O desenho apontava para o mutilado nele, para as áreas de desmonte psíquico, 

à espera de restauração. Pensei também no corpo materno esvaziado violentamente pelos 

abortos, na cabeça também despossuída e vazia, e na falta de braços de sustentação. O que ficara 

enquistado no cerne de si mesmo de Adailton, emergia na imagem excêntrica e, no contexto do 

trabalho ganhava a condição de experiência, que não necessitava ser posta em palavras para não 

arrancá-lo do campo do indecifrável.  

Eu lhe disse que o desenho afinal, era aquele.  

No prosseguimento, fiz com as duas linhas que me forneceu um tracejado, como uma 

rua, um caminho (Fig. 107). 
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                                                               (Fig. 107) 

Na etapa seguinte, ele voltou a realizar uma árvore, desenraizada e um tanto torta. 

Ele repassou os contornos do tronco várias vezes, como se tentasse endireitá-la, antes de findar o 

desenho com a copa (Fig. 108). Parecia tomado por intensas emoções, precipitadas no contexto 

da consulta com a produção dos rabiscos.  
 

 

(Fig. 108) 

Com o rabisco que me apresentou, realizei o desenho abaixo; acrescentei ao final o 

cordão e um anel nele dependurado, de modo semelhante ao que ele portava no pescoço. Como 

Adailton apreciou a referência brincalhona que eu fazia a ele, acrescentei o boné do qual não se 

apartava. Ele sorriu.  

O jogo se configurava mais divertido, e ele logo me estendia a mão para receber a folha 

do desenho seguinte, diferentemente do início da consulta (Fig. 109). 
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(Fig. 109) 

Na seqüência, ele transformou meu rabisco em um ‘ovo estatelado fora da casca’ (Fig. 110). 

Ele de fato parecia mais livre e sem a casca das defesas, como se um estado de não-integração 

houvesse sido alcançado na consulta. Tal possibilidade tinha a ver com os sentimentos mais 

positivos relativos à transferência e à recuperação da esperança. 
 

 

(Fig. 110) 

Desenhei a seguir um rio desaguando (Fig. 111). Como ele pareceu interessado, 

perguntei o que lhe ocorria. Ele disse gostar de cachoeiras. Recordou-se de que, quando morava 

na roça, brincava e nadava no rio. Havia uma cachoeira muito fria e perigosa que o apavorava. O 

pai o levava para lá às vezes. Conversamos sobre Adailton não sentir os medos atormentadores 

de hoje, naqueles tempos de cuidado e proteção, ele podia enfrentar a correnteza nos braços dele. 

Sem o envoltório paterno, perdido bem antes da morte do progenitor acontecer, ficara somente a 

forte correnteza que arrastara as ilusões e o brincar. Diante da vida, um enorme desamparo, o 

sentimento de queda e desaguar sem fim na delinqüência.  
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(Fig. 111) 

Ele prosseguia enunciando na consulta como havia se tornado uma pessoa carente, a 

partir do malogro na relação parental. Tenho afirmado, a partir do referencial winnicottiano, as 

manifestações da  tendência anti-social como tentativas de encontrar e recuperar a mãe perdida, 

porém nas situações graves de delinqüência, nas quais a patologia se encontra plenamente 

desenvolvida, é preciso encontrar a figura paterna forte e firme. Quando ele desafiava os 

professores, os policiais na porta da escola, e quando burlava a lei, Adailton convocava as 

autoridades a atuarem na direção do acolhimento e contenção do desenfreado em si. Ele buscava 

um ambiente restitutivo, que fosse suficientemente humano e empático como a mãe, e 

consistente e indestrutível como o pai, para ser-lhe útil. 

Na continuidade dos desenhos, ele fez ‘uma rua cheia de curvas, subidas e descidas’ 

(Fig. 112).  

  

(Fig. 112) 

Era uma apresentação diferente de si, havia movimento, ondulação e vivacidade. 

Animei-me com esta alusão a um lugar de passagem, apesar das descontinuidades e 



 

 

258

instabilidade. Era o modo como experienciava seu alojar-se no mundo. Parecia-me que 

despontava um outro arranjo psíquico, pelo qual era possível criar, a partir de então, uma outra 

circulação, suficientemente potente para abalar a tirania da reclusão e da estagnação interior. 

Realizei o desenho abaixo, cuja figura resultou em um ‘saco contendo algo em seu 

interior’ , conforme expliquei (Fig. 113). 

 

(Fig. 113) 

Talvez, naquele desenho.eu estivesse conduzida pela referência às idéias de roubo 

naquele desenho. É preciso oferecer ao paciente a oportunidade de deixar de ser um infrator e 

tornar-se doente, retornando ao estado de confiança, vigente antes do trauma ambiental original. 

A correção das falhas num ambiente restaurador habilita a criança a sair do circuito de 

reivindicações a objetos, que têm a finalidade de negar a separação e o vazio, como os objetos-

fetiche constituídos pela droga, que tornavam cada vez mais sem sentido o viver de Adailton e 

acentuavam as  habituais estratégias de reclusão, os seus refúgios psíquicos (Steiner,1997).  

Ele realizou o traçado, o qual me parecia afinado com seus estados de self. (Fig. 114). 
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 (Fig. 114) 

Complementou dizendo que pensava que iria fazer ‘uma xícara’, mas que ‘agora 

estava parecendo uma pessoa’. Acrescentou ao perfil, uma enorme boca insatisfeita. Eu disse   

que era como quando ele começou a ficar decepcionado, triste e desgostoso com tudo e com 

todos. Ele refez o nariz, deixando-o adunco, e reforçou a sobrancelha na expressão de desagrado. 

Adailton parecia apreensivo e extenuado após a realização desse desenho.  

Realizei o desenho abaixo, e  ele saudou animadamente o aparecimento da figura 

dizendo: ‘Uma faca!’ (Fig. 115) Perguntei sobre sua euforia e ele me disse gostar de armas. Este 

instrumento talvez lhe dissesse algo de investidas em relacionamentos objetais, que incluíam os 

impulsos agressivos e amorosos submetidos à realidade dele. Como quando brincava de medir 

força com o pai, de pular em suas costas, e encontrar e explorar sua fúria.  
 

 

(Fig. 115) 

A figura abaixo foi realizada por Adailton que curiosamente disse ser ‘uma caixa, ou 

um dado’ (Fig.  116). 
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(Fig.116) 
 

Um dado sem as referências numéricas ou uma caixa desfeita, desintegrada, que 

estaria relacionada ao sentimento insolucionado de quebra e de queda. Ele se agitava na cadeira 

demonstrando que pretendia interromper o jogo, enquanto me entregava o próximo traço, eu 

estava incerta quanto ao momento do término. Com seu traçado executei um animal (Fig. 117), 

que ele qualificou como‘um dinossauro bebê ’. 
 

 

(Fig. 117) 

Entreguei-lhe a última garatuja que realizei com os olhos fechados. Ele aventurou-se 

e fez um ‘bichinho mole com anteninha,de  que não se lembrava o nome’. Esforçou-se para 

superar o lapso, enquanto sorria e me oferecia detalhes do bichinho comprido, maleável e  sem 

vértebras, ‘ desses que anda no chão.’ (Fig. 118) 
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(Fig.118) 

Apesar do grafismo primitivo, este desenho contrastava com o primeiro o do tronco 

decepado, pois enunciava suas tendências de recuperação, pela via da regressão às vivências do 

bebê que engatinhava na busca de ser reunido e encontrar continuidade no colo materno. 

Considerei que as antenas em destaque compensavam a ausência da pupila, e apontavam na 

direção do mundo e de conquista do senso de ser a partir da amorfia. 

Referiu estar com fome e que gostaria de lanchar, antes de ir-se. Seu aspecto era 

outro, à saída, mostrava-se animado, dizendo que iria para casa para arrumar o tênis que ganhara. 

Perguntou se eu tinha cola e, diante do meu espanto, explicou-me que necessitava prender, no 

calçado que ganhara, uma fita que estava descolada. Consenti que ele levasse a fita adesiva e a 

cola consigo, considerando-as como ferramentas importantes de reparação dos danos e de 

conquista do sentimento de inteireza. 

Os membros da equipe técnica encarregada deste caso, tomaram  providências para 

que as medidas sócioeducacionais fossem implementadas prioritariamente para Adailton, que 

demonstrava ânimo com esta perspectiva de ajuda. Temíamos que os muitos trâmites 

burocráticos, a extensa fila de outros menores inscritos anteriormente e também mergulhados em 

situações de risco, retardassem sua inserção nos programas existentes no município. Agilizamos 

reuniões com a direção da Fundação de Menores, durante as quais apontávamos as 

circunstâncias de recuperação de que o garoto necessitava, apontando os riscos que a exclusão 

trazia no relativo à afirmação da condição de vadiagem e de criminalidade. Todavia nossos 

apelos não sensibilizaram a direção dos órgãos superiores Ele foi considerado ‘perigoso e 
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desinteressante’ para o sistema de atendimento dos menores não-infratores.177 Este adolescente 

era apenas mais um na massa de carentes inscritos, enquanto nós trabalhávamos na recuperação 

de cada paciente como se fosse o único, o mais importante, e que, para tanto, valesse a pena 

empreender todos os esforços disponíveis na consideração pela sua singularidade. Saímos da 

reunião final com sentimento de desvalimento, refletindo sobre o papel do Estado frente aos 

jovens como Adailton, que são um subproduto do sistema produtor de exclusão, criminalização e 

abandono. São lançados à margem, após term sido usurpados das oportunidades efetivas de viver 

uma vida condigna. São pais, filhos, famílias inteiras, as quais foram inviabilizadas nas saídas 

que buscaram, superlotando os espaços das instituições, atrás de cestas básicas, condições 

básicas, cuidados básicos. 

Após a negativa do auxílio que buscávamos para Adailton, tivemos que retomar a 

motivação, pois temíamos que ele se aferrasse à crença em sua incapacidade para manter algo 

vivo dentro dele, gerando mais desvalimento e ataques ao self e aos vínculos. Do mesmo modo, a 

nova ameaça de expulsão e de estrangulamento da escolaridade, que pairava sobre ele, 

desenhava-se como outra perspectiva sombria. Conversamos sobre essas dificuldades de 

relacionamento com os professores e considerei significativo que ele não quisesse ser eliminado 

ou abandonar os estudos novamente, constatando que ele mantinha vínculos com o bairro, com 

alguns professores, colegas e o próprio irmão que estava na mesma escola. Acionei os setores de 

serviço social e o de pedagogia para que realizassem contatos com a direção da instituição e 

cuidassem da preservação dos direitos do jovem, inclusive com o apoio psicopedagógico 

conveniente. A visita à escola, marcada de pronto, mostrou-se proveitosa, e contamos, inclusive, 

com a participação de Adailton; a discussão com os profissionais daquela unidade escolar foi 

intermediada pelos técnicos do Projeto Aquarela. Nossa presença se dava  na consideração de 

que a escola consistiria em um instrumento primordial de mediação entre os acontecimentos que 

estornam toda a esperança e o senso de cidadania que almejávamos nele fomentar. Foram 

efetivados pactos de ambos os lados, para que Adailton se mantivesse matriculado e 

freqüentando as aulas, processo este considerado importante para a promoção da mudança. 

Além de atuar no acompanhamento deste caso, apoiando o retorno do menor à 

escolarização, encontrei, juntamente ao Serviço Social, uma família substituta disposta a socorrê-

lo, oferecendo-lhe um lugar de acolhimento e de pertinência. Vale novamente destacar que a 

compulsão à agressividade, à masturbação e ao furto, são sempre reivindicações ao ambiente, 

                                                           
177 A rede oferece um atendimento integral a menores, o qual consideramos essencial para dar cobertura a Adailton 
contudo dado o seu histórico de delinqüência e de imersão no tráfico, ele foi recusado e tivemos que buscar outras 
saídas de assessoramento neste caso. 



 

 

263

daí a importância do manejo do entorno do paciente. Concebemos que o essencial do tratamento 

do garoto incluía o alojamento residencial, até que, reparadas as falhas básicas, ele pudesse 

beneficiar-se de uma análise. Portanto, a recuperação da pessoa delinqüente não se resumirá ao 

tratamento psicanalítico convencional, cabendo outros dispositivos terapêuticos, por vezes mais  

adaptados às condições reais dos pacientes, conforme Winnicott (1947b) demonstrou na clínica 

dos delinqüentes. 

A intervenção institucional e familiar, os tratamentos domiciliares, a  internação em 

alojamentos supervisionados sob a ótica psicanalítica, os lares substitutivos, ou uma desejável 

associação entre essas estratégias são possibilidades a serem pensadas na condução dos casos, 

até que uma análise possa ser conduzida, ou excluída se não for conveniente. De todo modo, o 

tratamento apropriado envolverá, basicamente, um ambiente especializado intensivo, constituído 

por seres humanos que têm que ser do tipo certo (Winnicott,1950).  

Fundamental também, é que dessa vez ele seja rigorosamente justo, coerente, fidedigno e 

suportivo, oferecendo o necessário apoio ao ego.  

Nas visitas domiciliares realizadas, constatamos que Adailton estava bem inserido, 

familiarizado com os outros jovens que compunham aquele lar simples. A responsável pela 

moradia referia-se a ele de maneira respeitosa e afetiva, valorizando a índole do garoto, o que 

nos confortou em termos de ser um bom começo na retomada da existência necessitada. 

Prosseguimos preparando o novo ambiente para reconhecer a doença do paciente, o qual passou 

a tornar-se incômodo num sentido positivo, na direção da esperança. 

Recordei-me das considerações de Winnicott acerca do papel primordial da família, não 

somente aquela determinada pela consangüinidade, qual seja, o de ‘proteger a criança contra o 
mundo’. Temos que, mais uma vez, uma questão winnicottiana por excelência, nos é apresentada 

em uma linguagem comum e enganosamente simples, estilo que levava muitos estudiosos a 

caírem na cilada de imaginar que sempre compreendiam o que ele estava dizendo, conforme 

observou Masud Khan. De que mundo ameaçador deve ser protegido o infante, conforme 

referido por Winnicott? Penso que ele se referia às tarefas do processo maturacional e à 

precariedade ontológica que nos habita.  

Quero dizer que é a partir do estado de solidão essencial experimentada na presença de 

alguém, dádiva perdida por Adailton, que rumamos em direção à conquista da integração. Esse 

ato de criação/encontro com o mundo pode ser tremendamente assustador, pois será um salto no 

escuro. As realizações somente serão possíveis, caso a dependência for sustentada pela técnica 

adaptativa da mãe, ao preservar a impulsividade e onipotência não-reativas do seu filho. Se 

porventura ele não contar com este suporte vital, haverá perda do impulso criativo, e, 
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inversamente à criação das realidades interna e externa, instalar-se-ão os sentimentos de 

irrealidade, a experiência do absurdo e a queda. O mundo do qual se deve proteger o infante é 

aquele que exige condescendência e reatividade, esfera que retinha Adailton a si, aprisionado e 

hipnotizado pelo circuito da falsa mãe-droga.  

Com o atendimento de casos como os de Adailton  na instituição, apreendi de maneira 

vívida, que a oportunidade que a criança encontra de se desenvolver e usufruir de um bom 

ambiente familiar, permeado de amor, aceitação e limites bem dosados, não transforma a pessoa 

humana em alguém excepcionalmente especial ou incomum. Nesse espectro familiar comum, do 

qual milhões de sujeitos se beneficiam, emerge um ser constituído, com condições de crescer e 

enfrentar as dificuldades que a vida comporta, de modo saudável e equilibrado. São fatores do 

processo maturacional que retroalimentam a capacidade de ilusão e fomentam as forças de 

resiliência. Contudo, se tais fatores forem perdidos ou inexistirem, em outras palavras,se houver 

ausência crônica de cuidados, amor e proteção, especialmente na infância, encontraremos efeitos 

arrasadores para a condição humana. A falta substancial de cobertura associada aos maus-tratos, 

exacerba o sentido de desumanidade, condena o indivíduo à errância, aos desatinos, ao 

amortecimento dissociativo. Sem a oportunidade de tecer a ilusão constitutiva, a criança será 

lançada na vala da delinqüência ou da morte.  

Devemos reconhecer seus direitos e reivindicações, pois ela não poderá ser cobrada 

pela precariedade das tendências integradoras, seja pela escola, seja família, seja pela sociedade: 

“Estão cobertos de razão os meninos e as meninas que censuram os pais  que, depois de terem-nos 
trazido à existência, não lhes fornecem o suprimento mínimo necessário para iniciarem a vida.”178  

Winnicott encarregava o ambiente de arcar com a criança doente, quando ela era incapaz 

de contribuir positivamente para o contexto, como ocorria com Adailton. Este se mostrava 

carente da presença de alguém que estivesse lá em disponibilidade total, na fonte mesma de sua 

gestualidade, conferindo-lhe uma posição da qual se lançar na vida, tanto quanto em uma 

continuidade nas provisões subseqüentes e limites.  

Nessa direção, eu vislumbrava que os desafios mais temíveis ainda estariam por vir, pois 

a criança anti-social é levada a colocar ao ambiente reparador, toda sorte de exigências, 

conforme o estágio de evolução nos relacionamentos vigentes no novo lugar.  

Uma consideração ainda sobre a terapêutica de acomodação das crianças difíceis em lares 

substitutivos, a qual compreende 3 tempos, conforme Winnicott (1947b): no primeiro deles, a 

criança idealiza intimamente e de  forma maciça os provedores substitutos; em um segundo 

                                                           
178 D. Winnicott (1957) “A contribuição da mãe para a sociedade.”, in, Tudo começa em casa. São Paulo: Martins 
Fontes Ltda., 1989, p. 98. 
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momento a administração dos cuidados é dura e exaustivamente posta à prova, em termos de seu 

valor e de sua realidade, e, após alcançar-se-á o estágio de aceitação e comunhão com as pessoas 

e objetos atacados. Nessa etapa, a criança alojada alcançará a imprescindível crença em si e a 

confiança nos outros, ingredientes que cimentam e dão ‘liga’ às autênticas relações afetivas 

futuras.  A confiança é uma conquista do extenuante processo de crise, do movimento das 

crianças e jovens anti-sociais rumo à esperança de um recomeço, de um porvir.  

O movimento sinuoso e turbulento de Adailton nas consultas, era salutar e preferível à 

imobilidade e estagnação dos processos desintegrativos que irrompiam e, no caso dele, o 

lançavam no fosso das vivências depressivas lancinantes, que podiam ser poderosamente 

dissociadas nos transes pela ingestão das drogas. Pessoas desesperançadas como ele, impedidas 

de sonhar e aprisionadas num tormento sem elaboração, necessitavam que alguém as ajudasse 

minimamente a transformar a agonia  que as acometia, em sentidos, sabedoria protetiva, e 

serenidade.  

À medida que se sentia mais fortalecido, ele, que sofrera tamanha desqualificação do seu 

narcisismo, passou a mostrar uma disposição psíquica singular. Começou a colocar em questão 

sua toxicomania e a considerar que estava em tempo para recuperar-se, ou ao menos para tentar 

mais efetivamente um tratamento psiquiátrico e psicológico. Foi incluído nos projetos 

pedagógico e ocupacional da instituição, com evolução satisfatória nas diversas atividades de 

grupo. Sempre que necessitava, Adailton solicitava algumas consultas individuais, ou 

comparecia a meu convite para retornos espaçados.  

Chegou a um dos últimos atendimentos, quando já estava havia meses sem drogar-se, 

afirmando ficar mais em casa e referindo que os tios voltaram a ajudá-lo. Sentia-se feliz por estar 

namorando e era visível a transformação que o apaixonamento operava em seu modo de estar, 

pensava em dar alianças à menina, ‘aliança de compromisso’. Estava trabalhando, capinando 

terrenos nas férias da escola, e já tinha o suficiente para comprar os anéis. Ao afastar as ‘ervas 

daninhas’, o paciente podia selar compromissos, como demonstrava fazer ali comigo, mostrar-se 

confiável e investido no vínculo.179 Precisava demonstrar que o que sentia era sério, e não queria 

perder a pessoa amada. Ele podia considerar e atender os limites que a família da garota 

impunha, inclusive já havia conversado com o irmão mais velho dela, ‘um chegado meu, os 

                                                           
179 A resposta transferencial de Adailton, pela qual ele se expandia e se libertava em seu self amoroso,  tornou 
estimulantes para mim, as considerações de Pierre Fedida quando trabalhou a questão do amor na transferência. Ele 
afirmou a partir dos textos freudianos, e eu o faço a partir do trabalho com estes jovens, que a psicanálise seria uma 
forma de cura pelo amor. Ler “ Amor e morte na transferência.”, in, Clínica Psicanalítica:Estudos. São Paulo, 
Escuta, 1988. 
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outros irmãos ciumentos da menina não querem eu por perto. Fazer o que né? Eu deixei de 

buscar ela na escola e só encontro com ela no sábado.’   

Enquanto ele buscava mostrar-se confiável, lá fora, nós afastávamos os sinais de 

descrença. Para nós, que trabalhávamos desobstruindo os processos de amadurecimento e 

acompanhávamos Adailton em meio às várias recaídas, não havia tréguas. Não poderíamos 

desperdiçar qualquer manifestação de esperança de que sua força interior pudesse ser colocada a 

serviço de sua criatividade-vida, e nos ressituávamos a partir de um lugar, nem sempre muito 

claro e perceptível, pelo efeito do nosso desamparo, também. Para fazer frente a tudo o que o 

atendimento de Adailton me despertou, quanto aos sentidos possíveis em contextos de vidas tão 

difíceis, valho-me, de outro poema. De João Cabral:  

  
“É difícil defender, só com palavras, a vida,  
ainda mais quando ela é esta que vê, severina;  
mas se responder não pude à pergunta que fazia,  
ela, a vida, a respondeu  
com sua presença viva. 
E não há melhor resposta que o espetáculo da vida:  
vê-la desfiar seu fio,  
que também se chama vida,  
ver a fábrica que ela mesma,  
teimosamente se fabrica,  
vê-la brotar como há pouco  
em nova vida explodida;  
mesmo quando é assim pequena 
 a explosão, como a ocorrida;  
mesmo quando é uma explosão  
como a de há pouco, franzina;  
mesmo quando é a explosão de uma vida Severina.”180 
 

 

 

 

                                                           
180 João Cabral de Melo Neto, “Morte e Vida Severina (Auto de Natal Pernambucano)”, in, Morte e Vida Severina e 
outros poemas em voz alta. Rio de Janeiro, José Olympio, 1976, p. 115-116. 



 

 

267

3. As Análises Segundo a Demanda 
 

No decorrer das consultas terapêuticas, houve necessidade de implementação de uma 

metodologia alternativa à qual recorri de modo complementar aos Estudos de Caso, pela qual se 

desse prosseguimento aos acompanhamentos, especialmente quando a família persistia de 

maneira muito disfuncional. Assim a perspectiva de atendimento continuado para aqueles casos 

de maior complexidade e cuja relação transferencial se adensara foi assegurada, conforme o 

modelo de Análise segundo a Demanda. (Winnicott, 1977) Algumas crianças, necessitadas de 

confirmação quanto à constância e previsibilidade fornecida nas consultas, assim o solicitavam: 

‘Posso voltar daqui a quinze dias?’  

‘E se eu precisar, você me atende de novo?’ 

A constatação do comprometimento da situação ambiental familiar, assim como o risco 

não suficientemente afastado de revitimizações, a permeabilidade da criança à perturbação 

ambiental e a demanda por novos encontros, em alguns casos, levaram-me a propiciar um 

enquadre flexível, na forma de consultas cuja freqüência e regularidade passariam a ser 

determinadas pela necessidade do paciente. A  maior dificuldade encontrada nesse enquadre de 

atendimento circunstancial, referiu-se à distinção em termos das medidas terapêuticas desejáveis 

em cada caso, fosse para interromper ou para  prosseguir com o acompanhamento dos pacientes. 

Foi necessário um mapeamento preciso das variáveis internas e ambientais em jogo, operantes na 

restauração da saúde. A relação terapêutica estabelecida em bases ‘econômicas’ permitiu que o 

paciente persistisse usufruindo e acomodando os sentidos conquistados de realidade e de 

continuidade, obtidos a partir do trabalho na esfera do trauma. Ela se assenta numa aposta na 

relevância da experiência vivida e no poder de desenvolvimento e de transformação que o novo 

contexto propiciaria.  

A  ousadia dessa modalidade de atendimento me estimulava e, ao mesmo tempo, 

impulsionava-me a refletir sobre as diferenças entre uma análise comum, para além da 

infreqüência das sessões. Penso com Winnicott, ainda mais uma vez: 

        “ Para mim a questão é: teve o terapeuta treinamento analítico ou não?” 181 

É certo que a análise pessoal, que o rigoroso estudo da literatura disponível, assim como a 

prática analítica supervisionada, habilitam um determinado trabalho como psicanalítico, e não a 

adoção de um enquadre, de dogmas ou de técnicas determinadas. 

                                                           
181 Winnicott (1958c) “Análise da criança no período de latência.” In: : O ambiente e os processos de maturação: 
estudos sobre a teoria do desenvolvimento emocional. Porto Alegre: Artes Médicas, 1988, p. 106. 
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Essas questões também foram tratadas no livro The Piggle: Relato do tratamento 

psicanalítico de uma menina. O analista coloca-se numa posição de maior tolerância em relação 

à sintomatologia da criança, que é acompanhada no ambiente familiar, este manejado pelo 

terapeuta. As consultas são marcadas conforme   a manifestação espontânea da criança e de seus 

pais, e o intervalo estabelecido entre as consultas deve considerar aquilo que é manejável pelo 

Eu. O leitor do relato winnicottiano observará que a criança retomava do ponto onde havia se 

detido no encontro anterior, independentemente do tempo transcorrido em termos cronológicos.  

O analista vai basear-se, nessa espécie de “cobertura de saúde” fornecida, no próprio 

reservatório de saúde da criança e do meio, para que ela prossiga na retomada do 

desenvolvimento. O pedido por novos encontros é formulado pelo paciente de forma mais ou 

menos explícita. Importa que ele  é considerado, e as consultas são disponibilizadas pelo analista 

conforme a necessidade da criança de separar-se para estabelecer outros encontros significativos, 

redesenhando e ampliando a transferência. A criança usa as sessões para trazer uma questão 

fundamental para aquele encontro,  e enuncia um problema principal que o analista busca captar. 

Observo que o paciente necessita retornar ao ponto onde necessitou ser compreendido em suas 

ansiedades e, desse modo, reunido em seus pedaços dispersos.  

Nos casos atendidos, constatei uma melhora considerável das condições  de convívio, à 

medida que os sofrimentos puderam ser comunicados e, nas circunstâncias de graves 

desajustamentos, procedeu-se ao encaminhamento em tratamentos ampliados, sempre 

considerando a demanda do paciente.  A duração do intervalo entre os atendimentos dependeu da 

permanência da lembrança contensora e integrada e de seus efeitos sobre o sentido de si. A 

solicitação dos pacientes e familiares foi diminuindo progressivamente, à medida que o analista 

foi sendo convertido em um objeto menos subjetivado, restringindo-se os apelos de fusão 

identitária. Ao se converter em um objeto existente no mundo compartilhado, verifica-se um 

tremendo salto maturacional, pelo qual o paciente usa a falha e a desadaptação do analista,  

desde que tenham sido criadas/induzidas por ele.   

A interrupção dos atendimentos foi definida também em consideração ao parecer do 

analista de que a patologia da criança deixara de orquestrar suas relações e, ainda mais, de que a 

extensa organização de defesas que as regulavam fora desfeita ou enfraquecida. 

Passo agora à descrição de um material clínico a partir dessa metodologia: 
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I:  ‘Não importa o que você faça comigo; a partir de agora, nada mais me 

alcançará.’: reversão da desesperança nas consultas com Baltazar. 
 

Conheci Baltazar aos 13 anos 182, assistido pela rede pública, por meio de um projeto 

sócioeducativo. Ele foi encaminhado em decorrência de conturbada história de violência familiar 

e de desadaptação na escola, na qual apresentava episódios de mentira e furto de objetos dos 

colegas. Os familiares recusavam-se a recebê-lo em casa, também devido ao desaparecimento de 

dinheiro e objetos. Na escola ele liderava grupos avessos à aceitação das normas e limites, à 

organização e interesse pela aprendizagem, aprimorava apenas a prática de delitos, tais como 

forjar a assinatura da mãe, para constar ciência nos bilhetes de notificação disciplinar que levava 

para casa, cabular as aulas, levar os professores à exaustão.  

Filho de pais separados que admitiam não gostar dele, Baltazar vivera experiências 

afetivas extremamente comprometedoras, em sua curta existência. Era o filho caçula de uma 

prole composta por três homens; desde muito pequeno ele sofreu violência da parte de ambos os 

progenitores, indo residir, ora com um, ora com outro progenitor, conforme as ocorrências das 

brigas e surras. Nesses períodos, buscava se isolar nos silêncios e humores negativos em 

qualquer círculo que estivesse. 

Reservado e arredio ao contato, Baltazar veio para as consultas somente quando a mãe 

obteve o assentimento do bispo da igreja. Os argumentos de que ‘o filho não era louco’ e  que a 

verdadeira cura seria conduzida espiritualmente, pois se tratava de uma ‘maldição hereditária’, 

caíram por terra. A reverência da mãe aos outros, tais como os religiosos da congregação e o 

atual namorado, geravam no filho um sentimento de menos-valia e revolta, revelado nas 

consultas. Ele odiava quando a mãe trazia as doações da igreja, alegando serem produtos de 

baixa qualidade, ‘coisas pra pobre’. Baltazar piorava de seus sintomas anti-sociais quando 

convivia com o namorado da mãe; ciumento, ele evidenciava preocupação com ela, querendo 

monitorar seu destino quando regressaria, o que sentira...quais seriam seus problemas. Ele 

cuidava para que a mãe sobrevivesse e não lhe faltasse ainda mais. 

Ao comparecer à instituição, a progenitora não escondia o seu estilo relacional agressivo, 

defendendo-se e temendo ser responsabilizada judicialmente pelos feitos do filho. Ela foi-nos 

relatando sua triste e difícil história de vida, que incluía abuso intrafamiliar e fugas do lar. 

                                                           
182 A analista designada para o atendimento desta criança foi Aline Aoki, a quem agradeço pela permissão de 
divulgação deste material clínico. Acompanhei o desenvolvimento deste caso através das supervisões clínicas e 
reuniões com a equipe do  Programa Aquarela e da FUNDHAS, onde o paciente freqüentava o Núcleo de 
Comunicação e Arte. 
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Adolescente ainda, ela foi trabalhar como babá de uma criança, a qual ofendeu perfurando-lhe 

manualmente o hímen, num impulso de ódio aos patrões.  

Descargas violentas como essa e outras experiências de arrombamentos e causação de dor 

e desamparo, de inexistência de membranas protetoras nos pais, que se servem dos corpos e 

espaços psíquicos das crianças defloradas e despojadas de suas crenças, mostraram-se a mim 

repetidamente no trabalho com famílias abusivas.  

Dispensada deste emprego, a mãe de Baltazar foi trabalhar como prostituta, enveredando 

para o alcoolismo e para a drogadicção. Buscou relacionamentos homossexuais como forma de 

poupar-se das desilusões com homens, porém renovadas decepções induziram-na a consumar 

algumas tentativas suicidas, saída que se lhe reapresentava em vários momentos de muita 

infelicidade. Quando menina, ela própria fora rejeitada pela mãe, motivo pelo qual afirmou não 

gostar de recordar sua infância. Temia que sua vida fosse a confirmação das maldições maternas, 

de que  ela pagaria com muito sofrimento o fato de havê-la abandonado. D. Filomena remeteu-se 

às vivências de haver sido alimentada juntamente com os cachorros da casa, com quem aprendeu 

certos hábitos alimentares. A mesma conservou dessa época, as dificuldades presentes para 

mastigar e ingerir, num misto de aversão e de identificação com os animais, com os quais 

dedicou-se à prática sexual durante um período de sua vida de adolescente.  

Em meio a tantas dificuldades, a progenitora havia realizado uma tentativa de ajuda 

psicoterápica, porém recusou-se a freqüentar as consultas na instituição, pois o  psicólogo que 

lhe foi designado tinha o mesmo nome do irmão que abusara dela, na infância. Passou a 

freqüentar o grupo de família da instituição, que a colocou em posição de espelhamento; 

abandonou-o por se descobrir muito parecida com o filho, ela própria fora uma filha difícil, 

rebelde, que também furtava na juventude.  

Antes da concepção de Baltazar, ela sofrera um aborto espontâneo, devido aos graves 

espancamentos do ex-companheiro, episódios ocorridos freqüentemente na presença dos filhos. 

Premida pela necessidade de dissociar as suas vivências infelizes, a mãe era levada a admitir que, 

frente à intensidade do ódio devotado ao  ex-marido, buscava viver como se fosse ‘viúva’, ou 

fantasiava, como se nunca tivesse vivido com ele, anulando a existência dos filhos, na rasteira 

dos movimentos  de assassinato psíquico.  

O garoto, que se sentia preterido pela mãe na estima devotada aos irmãos, buscava-a 

continuamente, receoso de desaparecer de vez do repertório de lembranças da mãe; quando saía, 

deixava-lhe bilhetes afetuosos, com declaração de seu amor, exigia despoticamente que suas 

necessidades fossem atendidas, nunca se satisfazendo inteiramente. Por várias vezes despertava 

de seu adormecer para conferir se ela ainda estava ao seu lado, chorava inconsolável por 
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qualquer motivo, até que começou a protestar com agressividade. E encontrou a violência no lar 

como resposta. A mãe parecia não reconhecer as aflições do filho nessas claras manifestações, 

apenas se referia a ele como ‘folgado como o pai’, modo de referir-se ao mal constituído, ao 

inconsistente e desarranjado no ser de ambos. Igualava-o negativamente ao progenitor, nas 

falcatruas praticadas e nas mentiras que o filho contava. 

Sob efeito da instabilidade da mãe, aguçada pela não-sustentação paterna, Baltazar 

oscilava entre o despencar e o buscar reativamente o meio. D. Filomena referiu-nos que o 

alcoolismo tornava o pai das crianças ainda mais violento com ela e com os filhos, além do fato 

de ele demonstrar se implicar com o sustento deles. Chamado para entrevistas, ele não aderiu aos 

tratamentos propostos pela rede, fator que colocava a família em circunstâncias de privações 

materiais, carências nutricionais e afetivas. Os filhos eram unânimes nas queixas que 

manifestavam, frente ao desinteresse do progenitor pela vida deles. Eles compensavam as 

precariedades parentais mantendo-se unidos, e com laços de respeito mútuo.  

Considerada a extrema vulnerabilidade social da família, pelos técnicos, a instituição 

exercia papel de ‘suplência da função paterna’, utilizando o fornecimento de auxílio alimentar, 

de transporte e repasse de recursos, para exercer um monitoramento continuado dos filhos aos 

programas sociais, à escola e aos serviços de saúde.  

Baltazar foi informado de que seus pais se separaram, pelas muitas brigas conjugais 

motivadas pelas dificuldades e irritação produzidas por ele, embora tivesse apenas 3 anos, 

quando da dissolução do casamento. Ele não podia imaginarizar, como toda criança saudável o 

faz com toda a força de sua onipotência, que uniu os pais em torno de sua existência e que, podia 

brincar de separá-los e reuni-los sem prejuízos reais. Ao contrário, tal versão do desastre 

conjugal acentuou o poder destruidor do filho, ainda mais que o pai o agredia sistematicamente 

por sua má conduta, muitas vezes para livrar-se das cobranças da ex-esposa.  

A mãe, que vivia em crise com outro companheiro, revelou seu ‘sonho’ de conceber uma 

menina,  a única forma que ela imaginava possível de reverter a decisão do atual parceiro, de 

separar-se dela. Suas dificuldades atuais de saúde não tornaram exeqüível esse projeto de nova 

maternidade, porém ela insistia na tentativa.  

Vemos que a violência, nesse caso, é transgeracional, pois Baltazar nasceu num ambiente 

no qual a violência, o incesto, as perversões e a morte, tanto quanto a desproteção parental, 

nodoaram os vínculos familiares desde muito antes de sua concepção.  

O paciente compareceu à consulta mostrando-se distante, irônico e com uma postura de 

desdém. Afirmava ‘não gostar de conversar’, e interessava-se tão somente pelo lanche e pelos 

passes de ônibus que recebia da instituição, os quais vendia para comprar as coisas das quais 
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necessitava. Refratário, ele chegava a ser convincente na alegação de que nada lhe importava, 

além de obter vantagens materiais dos cuidados que a ele devotávamos. Porém pôde reclamar, 

quando recebeu número insuficiente de passes de ônibus em uma de suas vindas. A enérgica 

reação ao lapso do auxiliar técnico serviu como demonstração velada do interesse do menino 

pelo asseguramento das suas vindas às consultas pois, com menos passagens, ele poderia  ficar 

impedido de comparecer aos agendamentos. Mesmo em suas maneiras bruscas e dissociadas, 

Baltazar reinvindicava que facilitássemos a sua vinda, desobstruindo os impedimentos e as 

defesas e deixando-o com ‘passe livre’ para usufruir o cuidado necessitado.  

O paciente criticava as instituições nas quais era atendido, sentindo-se desconsiderado e 

tratado como se fosse um ‘bobo’. Estava sempre a solicitar transferência para novas unidades da 

rede, criticando as falhas do sistema de atendimento, a qualidade dos lanches que recebia, o 

despreparo dos técnicos, etc... Parecia insaciável em suas reivindicações ao ambiente. Construiu 

uma imagem compensatória de si como inteligente, esperto, que não suportava ver questionada. 

Essa talvez fosse a mais importante dotação materna, pois a progenitora, quando se referia 

favoravelmente ao filho, apenas o fazia para afirmá-lo como ‘bonito e inteligente’. De resto, ela 

não via com bons olhos o futuro do menino, dizendo saber que um dia ‘ele acabaria muito mal’, 

cultivando os mesmos pressentimentos negativos que recebera da própria mãe e repassando-os 

ao filho. 

Na escola ele também nutria um sentimento de superioridade em relação aos colegas, 

tanto quanto junto à analista. Necessitava também demonstrar junto a ela o quanto era arguto e 

auto-suficiente. Replicava com ar soberbo nas sessões:   

‘As coisas já estão resolvidas. Não quero mudar nada. Não preciso vir aqui, odeio tudo 

isso. Ninguém pode me ajudar.’ E também: ‘A minha vida é uma droga! Nem vale a pena viver.’  

O jovem comparecia às consultas sempre com evidências de estar muito machucado 

interna e externamente. Ele se calava quanto à natureza dos ferimentos que portava, recusando-se 

inclusive a ser consultado pelos médicos da unidade. Qualquer forma de manejo que nele fizesse 

emergir a criança carente e dependente era violentamente repudiada por temor às intrusões. O 

tênue fio de esperança que ligava Baltazar à vida sofria colapsos quando exigido, e o mergulhava 

em momentos de difícil transformação e de lenta agonia psíquica. Por vezes abatido, cabisbaixo, 

ele passava parte do tempo entediado e tamborilando os dedos na mesa, para salvaguardar-se. 

Essas modalidades de relacionamento, marcadas por explosões mentais ou por uma 

inexpressividade desoladora, impunham para a analista uma versatilidade técnica, mesclando 

uma respeitosa atitude de espera, com uma busca de aproximação por vias inusitadas.  
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As desilusões e descontinuidades nos vínculos e a não-sustentabilidade de suas 

necessidades deixaram severas marcas em Baltazar, que teve a área da confiabilidade 

depauperada. As faltas e desencontros de horários eram motivadas, não apenas por uma 

desorganização interna, mas também pela frouxa relação com a temporalidade; estar presente 

hoje, considerar um futuro encontro, ou mesmo a ausência passada, não lhe despertavam sentido. 

Quando ele retornaria? Para que vir? Que chances teria aquela dupla? 

Eu manejava, junto à analista, que a postura ativa do paciente, de não-comunicação183, 

somente poderia ser transformada quando da aquisição criativa da capacidade de ficar só na 

presença de alguém, e da desativação das defesas primitivas que o mantinham recluso e 

desconfiado. Quando se comunicava, ele o fazia em termos de um self aprisionado e defendido 

das adversidades, decorrentes de uma ambiência não-favorecedora. Na lousa ele desenhou um 

menino que construía castelos de areia que ruíam, provavelmente delatando a fragilidade de 

áreas relacionadas à ilusão e às esferas dos sonhos insustentados que desmoronaram.   

O trabalho prosseguiu  e crescia a esperança na relação com a analista, cultivada nas 

extenuantes demonstrações, da parte dela, de sua verdadeira implicação com a pessoa dele. Vez 

por outra solicitava inesperadamente os desenhos realizados pela dupla, como prova do interesse 

dela pelo que realizavam na sessão. Alegava que a outra  psicóloga que o atendia mentia que os 

guardava, e um dia ele percebeu que ela jogava fora todos os trabalhos dele, assim que se 

despediam. Na lógica afetivo-relacional de Baltazar, todos os objetos eram vividos como 

descartáveis, substituíveis, e qualquer aceno de envolvimento se mostrava aparente e inverídico. 

Submetida às provas de confiabilidade, e sobrevivendo a elas, a analista ajudava Baltazar a 

encontrar o mais verdadeiro em si. O sarcasmo diminuiu progressivamente, e ele podia admitir 

que ficava quieto por ‘sentir muita vergonha de falar da vida dele para uma pessoa que ele não 

conhecia’.  

O paciente apresentou dificuldades com o Jogo de Rabiscos, alegando não gostar de 

‘desenhos bobinhos’. Contudo, algumas vezes ele desenhava enquanto conversava, e se 

mostrava, principalmente em termos de um self defensivo, em permanente combate pela 

sobrevivência. Sua produção resultava em pessoas feridas, contundidas e com olho roxo, tanques 

de guerra, barcos em meio a tempestades, animais com presas expressivas, inúmeros  trabalhos 

que ele amassava e jogava fora, temendo que a analista assim o fizesse, por não lhes atribuir 

                                                           
183 Faço referência à teoria da comunicação formulada por Winnicott no importante artigo “Comunicação e falta de 
comunicação levando ao estudo de certos opostos” (1963). O analista encontra, nesse trabalho as formulações 
paradoxais a respeito da necessidade que todo indivíduo tem de se comunicar e, ao mesmo tempo, manter-se não 
afetado em sua essência e pessoalidade. O núcleo do verdadeiro self permanece silencioso e incomunicável, se 
viabilizando-se somente nas experiências culturais, do sonhar e do brincar.  
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algum valor. As mentiras e dissimulações proliferavam nos encontros com o garoto, evidências 

de um falso self dominante que ocultava suas manifestações autênticas e que impedia seu acesso 

àquilo que tinha a ver com a vida e com tudo o que ela representa. Seria temeroso receber um 

cuidado falso, um blá blá blá vazio da analista, ao mesmo tempo em que deixava entender que 

ele não se dispunha a oferecer nada de substancial nos encontros.  

Nessa direção do mentiroso e falso, o paciente desenhou palhaços, indivíduos com 

máscaras, mãos enormes, ou ainda com nariz imenso, áreas do corpo tradicionalmente 

relacionadas ao ato de furtar e dizer mentiras. (Fig. 101 e 102). 

 

(Fig. 101) 

Proliferavam riscos embaralhados e caminhos tortuosos, repletos de direções, indicando 

as ambigüidades e confusões que ele cultivava no contexto do atendimento. Ele tanto podia faltar 

aos agendamentos, quanto comparecer de surpresa em dias nos quais a terapeuta não estava, 

cobrando-a posteriormente por suas ausências. Novos horários eram agendados por iniciativa de 

ambos. Todo o tempo foi importante para ele sondar a terapeuta, colocar-lhe desafios, reiteradas 

reclamações e pedidos, testando exaustivamente a veracidade do gesto dela em relação a ele. Na 

busca da confiabilidade, ele conferia se a analista estava ao seu alcance e também sob o controle 

dele, como deve se prestar um objeto sobre o qual se adquirem direitos. 
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(Fig. 102 ) 
 

Em vários outros momentos, tive que intervir junto à equipe e funcionários do Projeto 

para que uma compreensão do ato anti-social nos conduzisse no manejo do caso, pois Baltazar 

era olhado como suspeito do desaparecimento de passes e pequenos objetos da instituição, nem 

sempre justamente. Abordávamos esse caso considerando que o enfrentamento dos desafios 

colocados por Baltazar era mais importante que a ânsia de partir para curá-lo e suprimir seus 

sintomas. 

O paciente reagia conforme seu self oculto e desconfiado, sempre à espreita, vigiando e 

sentindo-se vigiado. Realizava desenhos de animais escondidos atrás de árvores, metendo-se em 

esconderijos. A questão de olhar e ser visto surgia em desenhos de pessoas de óculos ou com 

ênfase do traçado nos olhos, ou ainda com grandes olhos cuja pupilas eram suprimidas.  

A exploração dos seus atributos de sedução manifestava-se no contato com a analista, 

exibindo seu poder de argumentação, necessidades de impressionar e de se sentir aceito nos 

aspectos encobertos de sua ‘tendência anti-social’. A figura número104 registrava esse anseio de 

conquista, pois o personagem portava, tanto quanto ele, um olhar e um sorriso matreiros e 

dissimulados.  

Desenhava também pessoas inexpressivas e frias, vistas através de vidraças, constritas em 

espaços aprisionantes, que segundo ele seriam lugares de proteção: ‘Eles não podem sair porque 

está nevando muito lá fora e podem ficar doentes’. As intempéries da vida não o estimulavam a 

deixar seu refúgio psíquico (Steiner, 1997),  a expor-se sem seus esquemas de proteção, por não se 

sentir devidamente seguro.  Ao tentar inserir-se no grupo social, Baltazar ainda o fazia sem um 

senso de verdade interior e de  autodescoberta.  
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                                              (Fig. 104) 

O paciente comunicou ainda sua incompreensão e revolta por sentir-se o alvo predileto do 

ódio materno e das carências que ela lhe impunha, canalizando para o dízimo da igreja as sobras 

do orçamento familiar, quando lhe faltava tanto. Necessitou de reconhecimento em seu direito de 

estar raivoso e infeliz ao não se sentir o filho que agradaria os pais, mantendo-os felizes e unidos. 

O trabalho capacitou-o a encontrar alternativas criativas para suas dores, sem ficar recluso e 

petrificado na violência e reiteração dos abusos. Essas modalidades humorais rancorosas 

expressas por Baltazar eram as maneiras de ele recriar a relação primordial com os pais, e, mais 

ainda, permitiam a ele liberar os aspectos do âmago do self que armazenavam a memória de 

vivências afetivas intensas na parentalização. 

Enquanto se punha pensativo e silencioso, em seu livre associar grafitando pela folha, a 

palavra ROUBAR aparecia rasurada por diversas vezes, negada e reapresentada (Fig. 103) . 

 

 

(Fig. 103 ) 
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 Relatou haver cometido pequenos furtos, chegando a subtrair uma bicicleta da igreja 

freqüentada pela mãe, que ficou muito brava e rompeu consigo. Ele manteve o veículo escondido 

em um  matagal sob um viaduto por alguns dias, até que foi descoberto e confessou sua 

participação no fato. Aliás, os objetos alheios retirados por Baltazar sempre ficavam em lugares 

e esconderijos relativamente fáceis de serem encontrados, ou então ele acabava fornecendo pistas 

do que fizera, sem efetivamente usufruir o produto do furto, a não ser dos alimentos dos quais se 

apoderava. Observa-se nos casos anti-sociais, como referiu Winnicott, que o objeto roubado em 

si não interessa tanto, mas a oportunidade e a capacidade de criar a mãe. “O  ladrão está 
procurando uma pessoa. Está procurando sua própria mãe e ignora-o.” 184 

Em um certo momento da consulta, Baltazar conseguiu enunciar que suas carências eram 

também de outra ordem, para além de ter uma televisão e roupas novas. Reconheceu que, 

atualmente, morando com o pai, encontrava-se havia demasiado tempo, sem visitar a mãe. O 

interessante é que Baltazar ‘não se apercebera’ da ausência materna e da busca pela progenitora, 

passando a conectar-se com as saudades que sentia, a partir das conversas no contexto 

terapêutico. Na consulta ele recuperava algo importante de si, as dores pelas perdas, afetos e 

lembranças caras, sentidos obstruídos pelo afã de objetos consumíveis que o induziam a novos 

furtos e o aprisionavam em suas carências. Num processo contínuo de despir-se, ele mostrou à 

analista suas cicatrizes pelo corpo, que testemunhavam o atropelamento automobilístico sofrido 

aos 10 anos. Recordou-se emocionado da hospitalização como um período “legal”, pois recebeu 

comida, atenção especial e ‘até a visita do pai’.  

Winnicott auxiliou-me no entendimento do quanto a recuperação dos jovens delinqüentes 

passaria, pela compreensão de suas realidades constritas e esvaziadas, e que as chances de 

recuperação se apresentavam tão mais vigorosas quanto mais próximo se estivesse da situação 

traumática sofrida. Bastaria consentir que o próprio paciente revelasse a direção do trabalho, à 

medida que o analista pudesse ficar próximo dos afetos mais difíceis, derivados do trauma, 

momento da consulta em que a situação se torna tensa, opressiva e exigente. Foi o que se 

sucedeu na quarta consulta. Considerar o elemento positivo no distúrbio caracterial fez-nos mais 

atentos à temporalidade e ao sentido do gesto transgressor, aos momentos nos quais ressurge a 

esperança quanto ao vínculo, quando a criança, mesmo que se mostre excessivamente 

desconfiada, estará testando os elementos de inteireza do ambiente.  

Ao término de um atendimento, a analista que o havia conduzido à saída, quando 

retornou ao consultório, surpreendeu-se com a presença do paciente junto à mesa. Flagrado ele 

se sentou  assustado e se curvou sobre o tronco, referindo estar com forte ‘dor-de-barriga’; 
                                                           
184 D. Winnicott  (1964) “Roubar e dizer mentiras”. In:  A criança... op.cit., p. 185. 
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alegou haver voltado àquele local pois gostaria de apreciar novamente os desenhos que haviam 

realizado. A analista achou estranha tal conduta, e logo percebeu sua própria bolsa aberta sobre a 

mesa. Ainda se contorcendo fisicamente, o menino forjou a desculpa de que não poderia 

levantar-se da cadeira pois ‘havia evacuado na roupa’ (sic). A analista, sob pressão, não se 

furtou a reconhecer e aceitar a transferência, compreendendo que havia algo endereçado a ela 

naquele gesto delinqüencial, que não poderia ser expresso verbalmente pelo paciente, mas no 

acting que se desenhava ali. É importante assinalar os aspectos relativos a um self dissimulado, 

desejoso de agradar e habilidoso na arte de enganar. O paciente prosseguiu com algumas 

artimanhas de ocultação/revelação, até que a carteira da analista escorreu por suas calças e caiu 

ao chão, fato que o demoveu de prosseguir dissimulando. Havia algo difícil a ser enfrentado na 

transferência e que enredava a pessoa da analista. Esta o abordou diretamente sobre o que 

constatava, a investida do paciente no que era dela. A revelação permitiu que se falasse sobre o 

roubo, colocando-o diante do feito, sem entretanto condená-lo. Ele então se transfigurou, e o 

nervosismo cedeu lugar a um pranto convulsivo e a auto-recriminações:  

‘Sou burro.’ ‘Eu não presto mesmo. Ninguém dá conta de mim. É sempre assim, só faço 

sujeira!’  

‘Vai, você pode chamar o meu pai e contar pra ele. Todo mundo faz isso!”  

Pesaroso por ser ele mesmo, revelado na sua verdade, quando caíram a máscara da 

invulnerabilidade e as defesas falso-self, Baltazar se transformou. Seu semblante, e até a 

entonação da voz se modificaram. Tomado pelo nervosismo, ele esperava uma resposta punitiva 

que repetisse o circuito de rejeição, delito e castigo. Não contava com uma analista que 

prosseguisse disponível e mantivesse o fio de continuidade na relação com ele. Ela mostrou-se 

indestrutível diante de sua investida, ou seja, não sucumbira diante da agressão incompadecida 

dele. Ainda sob efeito da emoção, ela lhe disse que acreditava que ele precisava de algo mais do 

que carteiras com dinheiro, e que permaneceria ali para fornecer-lhe a oportunidade de voltar a 

acreditar em alguém. Ele não acreditava que o que viviam, era mais significativo do que o 

dinheiro obtido no furto. Baltazar denotou intensa angústia e, com dificuldade, admitiu que 

gostaria de parar com os furtos, e que sabia que magoava os outros; passou a revelar muitos 

outros episódios de furtos, praticados por ele contra colegas que confiavam nele.  

Os objetos que preferencialmente usurpava, e que afirmava serem emprestados, eram 

câmeras fotográficas, tênis, game-boys. Chegou a furtar cheque de um funcionário e a falsificar a 

assinatura dele de maneira tão grotesca, que foi mais uma vez descoberto. É curioso que Baltazar 

sempre buscasse envolver o ambiente do lar nesses atos, pois para lá eram levados os produtos 

furtados. Infelizmente era somente nessas circunstâncias de ameaça que os familiares 
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costumavam procurar a instituição, dispondo-se brevemente a colaborar no tratamento de 

Baltazar. Ele próprio era objeto de muitas experiências de usurpação. Soubemos, por seu 

intermédio, que o pai consumia, para uso próprio, os passes de transporte que os filhos recebiam 

das instituições para se locomoverem à escola, pedia objetos emprestados e não os devolvia. Ele 

dizia precisar roubar ‘porque ninguém é bom’. Evidenciava como constituiu negativamente seu 

senso ético extremamente negativo, o qual regia suas relações com as pessoas. Essa consideração 

está presente na imaginação das crianças deprivadas e que, pela carência de experiências boas e 

confiáveis, terminam por taxar facilmente todos os contextos e pessoas desconhecidas, conforme 

o padrão de vivências  traumáticas anteriores. Nesta lógica, todos são, por princípio, suspeitos e 

malignos.  

O que vai caracterizar a conduta delinqüencial será a falta de concernimento (concern) 

pelo outro, e a busca deliberada de restituir algo do qual se viu privado, ou seja, houve um 

reconhecimento de que a perda foi provocada pelo ambiente. Isso porque a desintegração 

potencial se deu nos estágios do desenvolvimento em que o ambiente já podia ser reconhecido 

como distinto do eu, registrando os fracassos do suprimento ambiental. Portanto, é do meio que 

vai se cobrar e buscar o reconhecimento da carência e ressarcimento dos danos provocados. “ O 

paciente, através de pulsões inconscientes, compele as pessoas a lhe prestar assistência.” Ao analista, 

pressionado em sua integridade cabe envolver-se “[...]e saber manejar, tolerar e compreender.” 185  

Se porventura a conduta delinqüencial não for compreendida em seu sentido de 

comunicação, acarretará o recrudescimento das defesas e dos ataques. Na experiência 

terapêutica, elas desenvolvem uma modalidade de regressão que vai ativar o que Balint (1968) 

nomeou como área da ‘falha básica’, cujas dificuldades não constituem um complexo ou um 

conflito estrutural, mas assumem o aspecto de distorção, de defeito e inacabamento dos 

processos constitutivos. Essas esferas de deficiência original serão revisitadas com o analista, na 

esperança de um ‘novo começo’. Atitudes francas de desconsideração e de descuido nas relações 

primárias do self com o ambiente, são precipitadoras dessa modalidade de falta. O resultado é 

embotamento psíquico, não-vida, embora esses indivíduos sonhem com uma vida de bem-

aventurança, em sua luta para se sentirem reais, e com uma vida adulta factível. Enquanto se 

vêem despojados, eles abrigam sonhos nostálgicos de amparo e de proteção, como constatava 

junto a Baltazar e a outros adolescentes que acompanhei.  

Esse episódio produziu, por fim, uma guinada na relação terapêutica com o paciente, que 

conseguiu vivenciar sua impulsividade agressiva e a esperança de ser compreendido, em um 

contexto seguro e acolhedor. É fundamental a postura de não-retaliação ou culpabilização, assim 
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como jamais frustrar a confiabilidade ansiada, nos períodos regressivos. A partir dessa 

ocorrência, a analista colocou firmemente a ele, como condição de seu processo de recuperação, 

que devolvesse os objetos que ainda estavam em seu poder, o que poderia fazer com o auxílio de 

alguém que ele escolhesse. Ele o fez apoiado pelo irmão mais velho. Passou a comparecer 

pontualmente às consultas, surgindo manifestações mais confidentes e sinceras, entremeadas 

algumas vezes das respostas de ironia e de depreciação à pessoa da analista e ao contexto 

terapêutico.  

Reconheceu as dificuldades que impunha a quem dele se aproximava, dizendo-se ‘um 

mala que queria tudo do jeito dele sempre’. Os irmãos concordavam que ele ‘não sabia dialogar 

numa boa e logo apelava’. Como extensão da consideração pelo cuidado fornecido, ele se 

desarmou, passou a freqüentar o grupo terapêutico de adolescentes da instituição, no que houve 

concordância e manteve-se a possibilidade de que retomasse as consultas individuais, quando 

desejasse.  

Nesse período, que caracterizei como Atendimentos Segundo a Demanda, foram 

realizadas sessões conjuntas mãe-filho, quando ele retornou ao convívio com ela. Eram sessões 

de considerável tensão e alta densidade emocional, e em uma delas Baltazar chegou a abandonar 

a sala, formulando cobranças, chantagens e ameaças: 

‘Tá vendo, é por isso que eu roubo! A senhora não falou que ia vir aqui e me ajudar?’. 

Após muita emoção e revolta dirigiu-lhe uma súplica de aceitação, cometendo um lapso 

revelador: 

‘A senhora é a minha primeira alternativa!’  

O garoto queixava-se de incompreensão e de privações familiares de toda ordem, quando 

confidenciou suas fantasias de haver sido adotado, pois achava que a mãe não agiria de modo tão 

implacável e condenatório com ele, ‘se fosse mãe dele de verdade’. O pai de Baltazar colocava-

se cada vez mais distante das providências tomadas, mas, após relativo período de não-

comprometimento, compareceu aflito à instituição, devido a uma nova denúncia de delito, o filho 

era suspeito de ter abusado da filhinha da vizinha, pois levara levou a criança para um passeio 

muito demorado. O paciente negou a acusação de abuso, embora se encontrasse identificado com 

uma criança seduzida e posteriormente rejeitada e enganada.  

Baltazar solicitou o comparecimento dos irmãos às sessões posteriores, pois necessitava 

da proximidade junto a eles. Eles concordaram e foram incluídos nos atendimentos, assim  como 

a assistente social, técnica de referência para este caso na instituição. Esse fator também agradou 

ao paciente, que parecia aspirar constituir uma rede de sustentação frente às suas dificuldades de 
                                                                                                                                                                                           
185 D. Winnicott  (1956) “A tendência anti-social”. In: Privação... op. cit., p. 130. 
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vida. Solicitou também a presença do pai, cobrando dele o pagamento da pensão alimentícia e 

maior proximidade, pois ele ‘só aparecia na casa para dar conselhos e assistir filme’, sem saber 

sequer que estavam com a eletricidade do lar desligada por inadimplência. Reconheceu com 

veemência que seus ‘direitos’ não estavam sendo respeitados, citando artigos do E.C.A., 

inclusive. 

Nesses atendimentos multidisciplinares ele assumiu outra postura, de comprometimento 

mais explícito. No início buscava não ser aquele que necessitava de cuidados, e usava a analista 

para expô-la como frágil e carente. Incitava a que ela que se expusesse, com sugestões do tipo: 

 ‘Fale agora você sobre a sua vida.’  

Sugeriu que ela fizesse o Jogo de Rabiscos com os irmãos, ‘[...]para eles verem só o 

quanto é bom’. Deve ter-lhe sido bom e significativo, apesar de angustiante, para Baltazar 

indicar a experiência com tanta determinação. A analista, nesse contexto de múltiplas 

transferências, sustentava os movimentos de repassar a dor e desconforto, no jogo de empurra-

empurra que Baltazar lhe propunha diante de todos. Desse modo, as ansiedades do garoto iam 

sendo expressas, compartilhadas e mantidas dentro da capacidade de seu ego as manejar. Por 

outro lado, ele a elogiava para os irmãos, imaginando que ‘ótima mãe ela deveria ser para os 

filhos dela’. 

Apesar do contexto terapêutico ampliado, a comunicação transferencial significativa com 

a analista prosseguia, com várias alusões, diante do grupo, às passagens do que comungaram na 

intimidade das consultas terapêuticas. Algumas transformações foram assumidas pelo próprio 

paciente com manifestações afetivas inéditas, como ao reconhecer para os familiares o valor 

daquela sessão na qual pôde mostrar suas cicatrizes. A analista vislumbrava sentimentos de 

gratidão e de reconhecimento no paciente, por haver recebido algo que transformara a sua 

relação com o seu corpo, com sua identidade, com a totalidade de seu ser. 

Realizei alguns contatos com o Projeto sócioeducativo no qual o jovem estava inscrito, 

freqüentando Oficinas de Educação Ambiental, Arte, Dança, Comunicação Social e Informática. 

Nesses espaços ele evidenciava atitudes de insubordinação, de confronto com as autoridades e de 

ironia frente ao enquadre. Participante do Grupo de Jovens, ele detinha poderes de liderança, 

com capacidade incomum de articulação, porém sua falta de limites e sua arrogância, faziam 

com que angariasse muitas antipatias entre professores, colegas e coordenadores.  

Há que se evidenciar o comportamento impulsivo de Baltazar, comportamento que se 

manifestava em ciclos; ele se reconhecia ‘explosivo porque já passara por muitas coisas difíceis 

e agora não agüentava mais nada’. O trabalho conduzido com ele considerava que os 

incômodos provocados deveriam ser tolerados, pois eram indicadores da tentativa de 
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recuperação da fusão e integração perdidas. Em períodos mais críticos, quando perdia os objetos 

articuladores da própria continuidade, ele voltava a furtar e a desaparecer dos compromissos 

marcados, tendo que ser resgatado pela analista. Diante de suas vacilações para prosseguir, 

precisávamos sustentar, junto a ele e à família a necessidade de prosseguimento nos 

atendimentos individuais e nos grupos psicoterápicos de adolescentes.  

Ele novamente propôs uma nova direção aos encontros, trazendo sugestão para discussão 

de filmes sobre violência contra crianças e adolescentes, procurando debater a realidade daqueles 

jovens oprimidos, dos quais passou a mostrar-se um ardoroso defensor. Após algum trabalho 

haver sido efetivado, quando se instalou um crescente sentido de processo, Baltazar solicitou 

participar das Oficinas de Teatro na instituição, que julgamos um espaço de criação fundamental.  

Devido à sua desenvoltura e fluência, ele foi convidado a participar de uma Conferência 

Municipal de Adolescentes e foi eleito como delegado, perspectiva que muito o animou. Ao lado 

dessa perspectiva de inclusão social e exercício de cidadania, os episódios de furto e de mentira 

em Baltazar, foram se tornando cada vez mais esporádicos.  

Foi necessário recuperar, no paciente, os aspectos degradados de sua personalidade em 

formação, abrandar suas necessidades de vingança nunca suficientemente executadas nem 

abandonadas, para livrá-lo do sofrimento crônico, habilitá-lo a completar o seu desenvolvimento 

emocional, de maneira que rompesse com a trajetória dos delitos. Todavia realizar tal trajetória 

compreendia que uma cicatrização fosse possível, e, quem sabe, uma metamorfose na relação de 

Baltazar com as próprias feridas fosse possível, tornando-as processáveis e libertas da tirania da 

invulnerabilidade. Um trabalho importante foi realizado, colocando-o em contato com  a 

depressão que minava o sentido de sua existência, e que ele temia reconhecer. Ele movimentava-

se num ir e vir transformador, desenredando os efeitos de sua história e reformulando o seu lugar 

nessa. 

Retomo a recomendação terapêutica de Winnicott quanto ao tratamento conveniente nos 

casos de tendência anti-social, para os quais não propôs a análise convencional, aos pacientes 

que não almejariam realizá-la, mas que poderiam ser acompanhados até onde lhes fosse possível 

por meio de  modulações, de manejo, e  de outras intervenções analíticas possíveis, como “[...] 
uma forma de ir ao encontro do momento de esperança e de corresponder a ele.” 186 

Para tanto, eu tive presente que, a chave de acesso à mudança era sempre dada pela via da 

experimentação afetiva, capaz de destravar saídas rumo à conquista do senso de si e de 

cidadania. 

                                                           
186 D. Winnicott (1956a) “A tendência anti-social”. In: Privação...op.cit., p. 130. 
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O lume que me orientou neste trabalho, pode ser resumido numa frase que me repetia ao 

término de cada atendimento destes jovens: 

“ Ânimo companheiros, que a vida pode mais.”187 

 

 

 

                                  
 
                                   
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
187 Essa frase de autoria desconhecida, foi citada no belo trabalho de Lizardo Valdez denominado “A Violação”. 
Esse autor a encontrou pixada em um muro próximo da Asoción Psicoanalítica del Uruguay (APU). In: Outeiral, J. 
(org.) Clínica Psicanalítica de Crianças e Adolescentes: Desenvolvimento, Psicopatologia e Tratamento. Rio de 
Janeiro, Revinter, 1998, p. 301. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

                                        
                                                                                                                    “... os êxitos terapêuticos da psicanálise  
                                                                                 não podem competir com os milagres da Virgem de Lourdes.” 

                                                                                                                                 S. Freud (1933) 
 

                  
 

A reflexão de Freud auxiliou-me na regulação das minhas ambições terapêuticas relativas 

ao tratamento de crianças e jovens delinqüentes, tanto mais apropriadas quanto mais modestas e 

ponderadas. Tive de acomodar os êxitos ocasionais e parciais, especialmente nos casos nos quais 

o abuso crônico permeava quase toda a existência da pessoa cuidada, ao me desnudarem 

vivências altamente complexas e, de modo algum, facilmente apagáveis, como pude verificar.  

A adequação das modalidades de atendimento e o acolhimento da diversidade, em cada 

caso, foram fundamentais, e assim estivemos, eu e a equipe que me acompanhou, todo o tempo 

sob a inspiração winnicottiana, colocando-nos como analistas que se modificam para 

corresponder às necessidades de um caso especial. Tornou-se fundamental essa perspectiva de 

construir a metodologia de intervenção mais conveniente a cada paciente, remetendo-me a um 

repensar incessante a cada passo dado na jornada de atendimento institucional às vítimas de 

Violência Doméstica. Sem visar à cura como um produto final, compreendi que não almejaria 

efeitos homogêneos ou quantitativamente verificáveis; ao contrário, essa perspectiva terapêutica 

se mostrou verdadeiramente uma clínica artesanal, de cuja trama de fios densos, tecidos um a 

um, se exige prontidão inventiva e permanente disposição para se refazer. Não havia como 

defender uma solução padronizada e única, dada a complexidade do fenômeno, porém fazia 

sentido supor ações multissetoriais integradas e extensivas aos diversos envolvidos na trama da 

violência. O trabalho clínico partiu da constatação do sofrimento e das dores impostas no âmbito 

familiar, para comunicação desses fatos e para transformação das realidades impossíveis, com a 

experienciação e elaboração dos bloqueios e vivências traumáticas. Essas,  de tão aberrantes, não 

autorizavam algum trabalho psíquico de síntese pessoal, a não ser a mutilação e a manutenção 

segregada de lembranças e afetos improcessáveis.  

A escolha dessa metodologia possibilitou a obtenção de dados acerca do evento 

traumático, tanto quanto  se mostrou favorecedora dos processos de atenuar angústias e desvios 

reativos que tenderiam a se cronificar, caso um auxílio não sobreviesse a tempo. Ao mesmo 

tempo em que trabalhei com a equipe considerando o regime de urgência que cada paciente nos 

apresentava, foi fundamental a atitude de espera que nos guiou no manejo clínico. Ao ajustar a 
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situação do cuidado terapêutico às necessidades dos pacientes, busquei sustentar uma situação de 

ajuda no espaço e no tempo necessários, mantendo uma abertura ao inesperado, ao desconhecido 

e surpreendente. Para tanto, aprendi a trabalhar quando o essencial da comunicação se dava no 

refeitório ou no corredor, num contexto ainda mais flexibilizado que aquele do consultório. Em 

alguns casos extremos foi necessário incluir, como parte do manejo ambiental restaurador, o 

acompanhamento da criança em seu domicílio, na instituição escolar ou no abrigo que 

freqüentava.  

Juntamente com a equipe envolvida, enfrentei o desafio de manter a  perspectiva da 

escuta e intervenção analíticas em circunstâncias muito arriscadas para a transferência, 

constituindo-nos como analistas que abrimos mão do recato e do setting do consultório. Vimo-

nos em nossa escuta, alçados pela concretude das situações, como no roubo praticado aos 

pertences da analista ao final da sessão, ou no adentrar os lares e instituições, indo ao encontro 

dos pacientes de acesso impossibilitado. Eu buscava posicionar os envolvidos no procedimento 

de investigação científica, posicionando-os como profissionais que consentiam com as quebras 

no enquadramento e com as alterações substanciais na conformação tradicional do dispositivo 

psicanalítico, porque manejavam a situação no espaço potencial.  

Outro desafio foi o de escutar o paciente em sua pessoalidade, mesmo diante do 

atravessamento de discursos avessos à sua comunicação advindos de pareceres periciais e de 

técnicos da rede, devido à necessária participação em reuniões sobre os pacientes. Atuar fora do 

setting habitual referido pela neutralidade e abstinência não significou desimplicação com o que 

é rigorosamente psicanalítico, mas sustentar a tensão entre o ecoar da teoria e as exigências 

soberanas da clínica. 

Hoje penso que é possível que essas reinvenções clínicas promovam e fortaleçam o corpo 

de conhecimento da psicanálise, que se renova no enfrentamento dos desafios clínicos. Nas 

consultas propostas, eu não tinha em vista primordialmente a obtenção de insigths, como se 

verifica na cura analítica regular, convencionada como o processo que se realiza no divã ao ritmo 

de várias sessões semanais, com base na associação livre, abstinência e interpretação. O 

enquadre foi necessariamente transformado, tendo em vista a implementação do que Alvarez 

definiu como a ‘psicanálise para crianças em situação de crise’ (Alvarez,1999). Eu concebia que 

intervenções disruptivas também traumáticas, neste sentido de reencontro com o objeto e 

visitação às esferas do trauma, que permitissem aberturas, remontagem da história familiar frente 

ao que vinha cristalizado, ou resistindo a um trabalho de significação, seriam desejáveis.  

Aos pacientes foi fornecida a possibilidade de, em condições de segurança, recontar suas  

histórias traumáticas não-esquecidas e incorporá-las ao restante de sua vida psíquica, perdendo, 
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assim, o potencial de produzir novas dissociações, distorções e empobrecimento egóico. Alguns 

pacientes tangenciaram níveis de integração que, se solidificados, constituirão matrizes 

importantes e favorecedoras de investimentos robustecidos, no futuro. 

Nos casos dos pacientes anti-sociais com evolução crônica, foi possível aumentar a 

permeabilidade das áreas dissociadas e a conexão entre elas. Se uma ampla reestruturação da 

personalidade não foi alcançada nos atendimentos, não considero esse elemento como fator de 

desestímulo ao pesquisador, até porque não há unanimidade quanto à eficácia das intervenções 

terapêuticas e à efetividade das mudanças alcançadas. O conceito de cura, mesmo quando 

aplicado no contexto de uma análise stricto sensu, encontra enorme variabilidade,  discrepância e 

sentido, de acordo com as abordagens teórico-técnicas adotadas. 

O recurso utilizado, das Consultas Terapêuticas, das Análises Segundo a Demanda e dos 

Estudos de Caso, comprovou ser uma abordagem factível para o atendimento de alguns casos 

institucionais, devido à maior resolutividade e dinamismo na prontidão e acolhimento dos 

pacientes que sofreram traumas por ambientação tantalizante. Há que se observar, ainda, que, se 

a proposta de um proceder clínico abreviado contempla a instituição, também convém aos 

pacientes, que podem ter suas realidades de suplício alcançadas e transformadas por meio de 

amplos efeitos terapêuticos. Este foi o fator que mais me interessou na implementação dessa 

clínica de orientação psicanalítica em instituição; confirmar que, ainda mais do que servir ao 

modelo institucional, ela serviu aos pacientes.  

Reitero que Winnicott no seu compêndio sobre as consultas terapêuticas, considerou 

inadequados os casos para atendimento nesta modalidade, que não sejam sustentados por uma 

parentalidade conveniente, pois em um bom lar se realiza o essencial do trabalho de cura 

manejado pelo analista. Hoje concebo que, mesmo em famílias muito precárias e vulneráveis do 

ponto de vista psíquico, é possível à criança usar a consulta terapêutica de forma que o acontecer 

clínico favoreça seu ser em transformação, assim como se abrir à toda ajuda disponível em seu 

entorno. O conceito de família para crianças traumatizadas, foi se mostrando ampliado e 

flexibilizado no contexto desta pesquisa, e incluindo muitas ‘frentes de cuidado’, para além dos 

laços consangüíneos. À própria família muito disfuncional, pôde-se dar uma oportunidade de 

renovação, alterando uma dinâmica patológica, desde que atuássemos como mediadores entre a 

criança, sua história e sua família. Essa última pôde contribuir ao ser amparada e acompanhada, 

vindo a assumir funções de reversão no processo de estancamento dos filhos. Por outro lado, a 

criança pôde se capacitar a usar a família que não contribuía favoravelmente, como constatado 

nos atendimentos de Ricardo, Baltazar e Alan.  
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No seguimento dos pacientes e familiares envoltos em circunstâncias de violência, fui 

levada a examinar mais detidamente os meios de sobrevivência psíquica em circunstâncias tão 

inóspitas, encontrando a criatividade como um fator de relevo, nessa possibilidade de resistir, de 

resilir. Compreendi vividamente que o grau de sobrevivência e de recuperação dos vitimados 

guardava relação direta com a extensão dos danos produzidos à criatividade. 

Criar, viver e sobreviver com reservas de saúde guardam relações decisivas, conforme 

pude verificar. Essa constatação me reconduz à tese deste trabalho, acerca da relevância da 

criatividade no tocante às potencialidades singulares da criança; tomo a criatividade como um 

ordenador possível do viver e das forças que o animam, fundamental quando se trata da 

vitimização física e da negligência, cujos efeitos se fazem sentir na conduta anti-social. Contudo, 

inclinei-me a pensar que as vivências traumáticas e disruptivas não precisam resultar sempre em 

soluções patológicas, como demonstraram muitas crianças e jovens atendidos; aqueles que não 

viram se esvair totalmente sua condição de recriar aquilo que encontravam, persistiram mais 

integrados. Os que tinham como último recurso as manifestações de insurreição, de fato 

ansiavam receber de volta alguma forma de ressarcimento pela ofensa sofrida, como evidenciado 

especialmente nos atendimentos. Enquanto o socorro não vinha, eles permaneciam num estado 

de prontidão para novos (na verdade os mesmos) traumatismos, chegando a fomentar o fator 

impactante. Aqueles que puderam incluir uma vida cultural em substituição à tendência a atacar 

o ambiente, constituíram lugares de possibilidades e de atualização das capacidades criativas e 

imaginativas de forma admirável.  

Esses pacientes demonstraram vocação para sobreviver com os precários recursos 

disponíveis, graças sobretudo a uma força interior criativa extraordinária, até porque nada mais 

os auxiliava na direção do crescimento. Em seu desamparo radical, eles se permitiram viver uma 

forma surpreendente de amor transferencial com reavivação da esperança, buscando modos de 

unificação e de continuidade nas experiências de si, alcançadas por meio do cuidado terapêutico. 

Eles puderam processar as falhas, incompreensões e insuficiências terapêuticas adicionadas pelas 

limitações da instituição, contudo mostraram-se verdadeiramente posicionados e intransigentes 

quanto ao fator de confiabilidade na relação terapêutica. A reparação do trauma passa pela 

mediação e modulação do outro supridor (ambiente), do qual se desenvolve dependência e que, 

quanto mais confiável e consistente quanto ao potencial de recuperação, mais cedo levará a 

criança a prescindir das sessões. Atuei definindo a extensão das consultas, tendo em vista a 

qualidade dos agentes do ambiente, considerando o que se apresentava como mau e carente para 

‘aquela’ pessoa em questão. 
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Foi também possível identificar a prevalência de um modo de vinculação dos pacientes 

com a figura do opressor, configurada pela ambigüidade e pelo apego ansioso e doentio, mesmo 

da parte daqueles que declaravam conscientemente não mais querer saber do agressor. Constatei 

que esse agente persiste no imaginário das vítimas, tanto mais intensa a carga de idealização seja 

do amor, seja do ódio, estimulando e produzindo fantasias, modos relacionais e defesas de modo 

a saturar novas criações.  Observei que os pacientes buscavam a recuperação da criatividade 

restauradora, na veemência com a qual clamavam pelo retorno ao lar e, especialmente, ao 

convívio com a mãe. Parecia haver, apesar das vivências penosas, o registro mnêmico de uma 

boa experiência inicial desfrutada, talvez outrora, na calidez do útero e no regaço dos braços 

maternos.  

Essas crianças que foram prejudicadas em seu desenvolvimento devido à carência 

ambiental, configuravam para si mesmas que, ao não se sentirem amadas como necessitariam, 

seriam indignas ou incapazes de receber afeição verdadeira. Ou esta de fato nem existiria. As que 

perderam a indignação pela violência perpetrada sentindo-se merecedores dela, tornaram-se 

enfraquecidas em termos da auto-estima, e se ofereciam a seus espancadores ou substitutos, que 

justificavam o ‘bater por amor’. Elas viviam a experiência traumatizante com um cortejo de 

raiva, perplexidade, complacência e subalternidade, por temor ao abandono e a um desamparo 

ainda maior. 

Julgo importante também considerar os amplos efeitos na personalidade  da criança 

traumatizada: na maioria dos casos, permanecia um lastro de angústia, encoberta pelo 

retraimento, ausentificação e sentimento de irrealidade, súbitas mudanças humorais, 

desconfiança, apreensão excessiva e revolta generalizada. A constituição e a articulação de 

símbolos, mostraram-se ameaçadas e deficitárias, como resultado dessa modalidade de 

vitimização. Posso exemplificar com os relatos dos pacientes Francisco, Adailton, Baltazar e 

Ricardo que, por meio de uma esterilização do componente afetivo, perdiam o contato com a 

raiva e com o medo e os meios de integrá-los, convivendo com o tenebroso como se fosse algo 

corrente e até mesmo banal. A onipotência passou a dominar áreas que deveriam estar banhadas 

pela esperança, que deve mover o self em continuidade e expansão. Vítimas de uma 

desertificação e do sombreamento em seus processos maturacionais, buscavam antídotos contra a 

agonia e a dor, ocultando-se em ‘ilhas’ ou ‘bolhas’ nas quais pulsam a vida e a criatividade, 

lugares ínfimos que lhes asseguravam possibilidades de existência. Por meio dessas e de outras 

modalidades de subsistência psicopatológica, constatei que o embotamento e a irrecuperabilidade 

da esperança constituem um verdadeiro desastre para a condição humana, especialmente para 

seres em condição de dependência, como as crianças. 
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Os distúrbios anti-sociais manifestos pelos pacientes foram considerados bem-vindos, 

como índices de denúncia e saída da resignação, por comportarem a possibilidade de reaver a 

esperança vital e humanizadora, conforme demonstrou Winnicott. Esses pacientes procuravam 

outros meios para serem ressarcidos e assim provocavam o ambiente até obterem algo de si 

mesmos de volta.  Enquanto isso não ocorria, prosseguiam agindo como se sua missão e destino 

fosse incendiar, perturbar, ameaçar onde estivessem, com a explicitação dos ódios atuados sem 

mediação. Tudo o que conseguiam realizar, restava desconectado e dissociado do conjunto da 

vida psíquica. Essas crianças ansiavam pela possibilidade de serem compreendidas em seu fluir 

singular, o que penso ter sido possível, na sucessão de encontros significativos nos quais o si-

mesmo veio a ser alçado e resgatado. Em alguns casos, foi permitido retirá-las da condição de 

crianças desmedidas, oferecendo-lhes novas possibilidades de subjetivação e de laço social.  

Um quadro de desesperança ativa as levava a se organizarem num modo de 

funcionamento psíquico, baseado tipicamente em torno de atuações enquadradas como roubar, 

dizer mentiras e fugir. Quando essas crianças de infância cariada fugiam do ambiente doméstico 

e se lançavam nas ruas, para sobreviver, elas denunciavam o horror pela inversão ocorrida entre 

os espaços privado e público. A violência doméstica (de)forma a concepção do lar enquanto 

abrigo e proteção, transformando-o no lugar do ameaçador, do desconhecido e do imponderável. 

A casa e seus moradores passam a ser temidos e evitados, enquanto as ruas, praças, pessoas e 

lugares desconhecidos são inversamente buscados como objetos e espaços de pertinência, de 

acolhimento e de convívio protetivo. Sinalizam os descaminhos relacionais que me dispus a 

percorrer, ao acompanhar essas vítimas encardidas pelo pesar das sevícias que dilaceravam suas 

esperanças.  

Constatei que as crianças associais pesquisadas revelaram fracassos no que tange à 

relação com a mãe, ansiada como protetora, porém experimentada, na maioria das vezes, como 

desertora e inerte, frente à tragédia familiar. Comunicaram também o contexto no qual a figura 

paterna, quase sempre esmaecida pela ausência prolongada ou inoperante, embora estivesse 

presente, vinha sendo buscada imaginativamente como um regulador, um interditor frente à falta 

de parâmetros da experiência de violentação. Elas concebiam que se houvesse um pai forte e 

disponível à sua espera, e no qual pudessem se abrigar, a vergonha, a dor, a decepção e o 

desamparo seriam menos agudos. Ocasionalmente me ocorria que careciam do modelo de 

relação pai-filho exibido no filme ‘A vida é bela’. Todavia essas crianças não puderam contar 

com um progenitor como o da película, que numa forma admirável de holding, protegeu o filho 

do terror, contornando e transformando o martírio real em uma continuada fantasia lúdica 

salvadora. Ao contrário, a vida dessas crianças pesquisadas não foi marcada pelo trauma 
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transformado; elas cresceram em campos de concentração de ódios, carecendo de ilusões, de 

esperança, do brincar e da possibilidade de amar. Conviviam com pais que, ao invés de contornar 

os efeitos e apaziguar os infantes em seu fantasiar próprio, sabendo que a atividade de crescer é 

por si mesma temerária, infundiam-lhes mais medo. Essas crianças restavam indefesas e 

condenadas à agonia de uma vida nada bela. Foram barbarizadas simplesmente porque estavam 

indefesas, tornaram-se calejadas pelo sofrimento e desestruturação precoces e se formavam aptas 

a reproduzi-los em suas interações, quanto mais se esgotavam suas reservas criativas. 

O contato com os pacientes e seus familiares colocou a mim e aos supervisionandos, o 

imperativo da coragem para sustentar o analítico e as múltiplas facetas das transferências, 

prenhas de intensidades e de ameaças de ruptura. Fomos convocados nas vivências impossíveis 

de serem contidas em palavras. Vímo-nos muitas vezes arquejantes, diante de certas 

interpelações dos jovens e de seus familiares. Essas emoções, ora embargadas, ora 

transbordantes, que avançavam em nossa configuração psíquica com intensa produção de 

imagens de horror, foram explodindo em reações viscerais, nas vozes crispadas, nos corações em 

tumulto, nos olhos marejados e nas bocas secas... áreas corpóreas que sediavam os medos, as 

raivas e os enternecimentos produzidos no contato com aqueles enredos. Encontramo-nos 

também a nós mesmos no drama daquelas crianças, exigidos, sobremaneira, em nossos selves 

analíticos. Não havia outro meio senão articular, em nossos corpos e em nossa história 

relacional, as ansiedades primárias que nos eram suscitadas na experiência de visitar áreas de 

intimidade dos meninos sofridos e seus familiares, eles também apreensivos com o que 

encontrariam a cada contato conosco. Para entender e transformar suas realidades de suplício, foi 

necessário oferecer uma modalidade de continência e de apresentação do objeto restaurador, ou 

seja de qualidade de presença, que permitisse corrigir as distorções básicas e impeditivas da boa 

organização da vida psíquica. 

Tornou-se fundamental tanto estar atenta à natureza das ansiedades que impulsionavam o 

ego aos processos dissociativos, quanto alcançar a arquitetura defensiva do paciente que visava à 

abolição do conflito, ligando as vivências e lembranças traumáticas que eram evocadas e 

referidas conscientemente, como se não implicassem a pessoa que as relatava, tal o grau de 

segregação. 

Posto isso, prossigo apresentando outra preocupação que se apresentou a mim, como 

relativa a uma possível onda de denuncismo de casos de violentação.188 Aprendi que é sempre 

                                                           
188 A incidência de blefes e de trotes, constatada nas denúncias foi considerada ínfima: do volume de casos que 
acompanhei ao longo desses anos no serviço diagnóstico denominado Clarear, em apenas uma circunstância a 
equipe de averiguação diagnóstica não comprovou a vitimização dos filhos. Nesse caso a família foi acolhida e 
dispensada, devido à não-confirmação da suspeita, aventada por um parente. 
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necessário considerar a queixa da criança, observá-la e escutá-la nos seus meios de manifestação 

do padecer. E que, fundamentalmente, há diferenças entre comunicar uma forma de abuso, 

estando movido por uma fantasia masoquista de espancamento ou de cunho sexual que permeia 

por vezes o imaginário do infante, e entre delatar ocorrências reais, pois a autenticidade 

emocional da criança é contundente. É fundamental considerar o ritmo, a forma, e a entonação 

com os quais a criança coloca seu sofrimento. Assim seus desenhos, o brincar e as perturbações 

em sua conduta, são importantes indicadores no diagnóstico da situação de violência. Além das 

evidências decorrentes das lesões e marcas corpóreas, testemunhos de vizinhos e outros 

familiares quanto à veracidade das ocorrências confirmam o relato da criança.  

Ao trabalharmos a subjetividade daqueles que sofreram traumas reais, tornou-se 

necessário articular as dimensões do trauma, fantasia e realidade em suas múltiplas e possíveis 

combinações, tão bem descritas pelos analistas. Devemos evitar nos ludibriar ao nos deixarmos 

aprisionar pela materialidade dos fatos, via pela qual abortaríamos a potência dos 

desdobramentos imaginativos. Por outro lado, desconsiderarmos a realidade, pode impedir-nos 

de socorrer quem está em dificuldades, como as crianças vitimizadas em seus lares. Nesses 

casos, a realidade externa, ao invés de contribuir para a formação do imaginário, de ser 

instigadora das fantasias constitutivas, impedirá as articulações e relações consigo, com o 

próprio corpo e com os objetos externos. 

O trauma real relacionado a acontecimentos vitimizantes, mesmo provocando horror e 

fascínio, pode ter sido fantasiado anteriormente como a psicanálise demonstrou na análise das 

fantasias sexuais infantis, conferindo potência distorsiva à imaginação. Fantasias a priori, ou 

acontecimentos fantasiados a posteriori, temos que a fantasia entra sempre como um 

componente importante nas realizações humanas das quais nos ocupamos. Considerei a 

premência de auxiliar os pacientes a se desvencilharem da dominação das fantasias neuróticas 

que lhes compunham ativamente um destino, libertos da culpa (ou da incapacidade para esta) e 

da busca por punições, trilhando outros caminhos, marcados pelas possibilidades construtivas.  

Por outro lado, o acontecimento externo pode, em sua concretude, vir a impedir o 

processo imaginativo, mantendo a criança aprisionada no circuito da repetição e sem recursos 

para simbolizá-lo. Considerei também como preocupantes aqueles acontecimentos não-

fantasiados e improcessáveis imaginativamente, porque se tornam atos concretos infligidos em 

corpos alienados, de maneira que a criança cujo sofrimento bordejamos ficava, paradoxalmente, 

sem poder dispor para o trabalho onírico, jogar com sua inventividade e lembrar aquilo que não 

podia esquecer. 
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Considero que se tratou de realizar um trabalho de fronteira, entre o analista e a criança e 

seus pais, entre a fantasia e a realidade, o interno e o externo, entre o objeto subjetivo e o objeto 

percebido objetivamente, área de intermediação que veio a fecundar as possibilidades de sonho e 

de simbolização. Desse lugar de trânsito, busquei modular as ameaças de  ausência e de 

deserção, em relação à presença intrusiva e asfixiante.   

Uma palavra ainda sobre o pacto universidade/instituição pública que se consolidou 

salutar e exemplarmente, na consecução desta pesquisa, respeitando-se as particularidades e 

limites de cada agente.189 Penso que a efetivação de atividades de extensão interessa à 

universidade que, além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, vai, 

nesse debruçar-se sobre a comunidade transformando suas linhas de pesquisa e sua produção de 

conhecimento, ao redesenhar práticas e se comprometer com temas emergentes.  

Como resultado da pesquisa na instituição, a proposta de atendimento modulado, foi 

acompanhada de perto pela coordenação da entidade e considerada como viável, na abordagem 

clínico-institucional daquela clientela, por ser ágil e eficaz. Prosseguimos objetivando novos 

convênios e integração interinstitucional, na busca da consolidação e expansão dos atendimentos, 

por meio da capacitação continuada dos profissionais interessados em manter diálogo com a 

psicanálise e seus princípios fundamentais de pensamento.  

Almejo que este trabalho possa servir até mesmo como base para novas pesquisas de 

campo, investigando e difundindo cada vez mais a aplicação desta metodologia em instituições. 

A psicanálise pode, sem dúvida, contribuir com modulações interessantes tanto em termos de 

propostas renovadas de atendimento, quanto na orientação e planejamento das diretrizes públicas 

em termos da saúde mental infanto-juvenil, de forma que a violência doméstica venha a fazer 

parte das preocupações e ações de prevenção do setor público.  

Ressalto que a proposta de atuação dentro da própria instituição consistiu num diferencial 

do trabalho, via pela qual pudemos nos aproximar da realidade desses pacientes e de seus 

familiares, compartilhando o cotidiano dos técnicos e os efeitos diretos da política da instituição. 

Encaramos o desafio de atuar em rede com a saúde, com a educação e a justiça. Acredito, 

também, que restringir nosso trabalho somente ao atendimento dos pacientes, na modalidade de 

um ambulatório extramuros, comprometeria nossa visão da realidade implicada neste estudo, e 

                                                           
189 Vimos confirmada a otimização dos recursos nesta parceria da universidade com a instituição, demonstramos ser 
possível e útil uma cooperação dos profissionais em sua lida como servidores públicos, convivendo com alunos 
estagiários e seus projetos acadêmicos, cuja ênfase está na pesquisa científica. Apesar das diferentes políticas 
institucionais e da diversidade de concepções, ao longo desses 3 anos contornamos os riscos de competição 
destrutiva e da convivência interinstitucional não-pacífica, modos pelos quais certamente reproduziríamos o 
contexto bélico e de intolerância, de que se queixavam nossos pacientes.  
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que nós, pesquisadores, não teríamos acesso à ampla trama interinstitucional que envolve a 

resolução de cada caso. Estou certa de que seria outra a amostra e os resultados alcançados, se 

simplesmente houvéssemos organizado um ambulatório para o atendimento do excesso de 

contingente, como vinha sendo praticado, com o encaminhamento dos casos para as clínicas-

escola de universidades locais. Em nada alteraríamos o quadro desfavorável de pacientes que 

vinham se dispersando no fluxo do encaminhamento, iniciado desde o Conselho Tutelar, até as 

clínicas conveniadas.190O enfrentamento de burocracias e o tropeço em novas filas de espera da 

instituição são seguramente fatores de desestímulo e evasão. Há que se considerar também nessa 

propositura de encaminhamentos externos, que a intervenção terapêutica falha, porque se 

processa deslocada no tempo e no setting no qual se articula a demanda de ajuda. 

Também, como fator decorrente de nossa inserção, foi-nos facilitado o acesso aos 

prontuários, aos técnicos responsáveis pelos casos, o que garantiu a interdisciplinaridade. 

Participamos de inúmeras reuniões de discussão clínica, propusemos intervenções mais 

facilmente absorvíveis e acompanhamos a implementação e redefinição das recomendações. 

Como conseqüência, fomos nos apropriando de nosso lugar e de nossas responsabilidades; 

balizávamos sempre nossas reflexões pela realidade constatada e por nós vivenciada, pois nos 

encontrávamos na arena própria onde se processa o fenômeno estudado, e não distantes dele, 

protegidos e reclusos num consultório ou ambulatório distante.  

Acolhemos profissionais angustiados frente ao agravamento e incremento dos casos 

encaminhados para atendimento, premidos pelos parcos recursos disponíveis, buscando saídas, e, 

por vezes, descrentes das possibilidades de mudança e de transformação da realidade da 

violência doméstica. A preocupação maior, na rede solidária que constituímos, referia-se à 

agilização de medidas de proteção para crianças em situações de risco.  

A todo tempo tínhamos que nos ater aos aspectos éticos, este um grande desafio: não 

foram poucos os momentos em que aspectos-chave da vida dos pacientes tiveram que ser 

preservados em referência a uma situação de confiabilidade, tais como suspeita de gestação de 

relações incestuosas, doenças venéreas em crianças e adolescentes, contraídas em práticas 

incestuosas violentas, revelações de conluios, planos de fuga, roubos e transgressões de toda 

ordem.  É preciso sempre pensar de que proteção se trata, e a quem se protege quando se propõe 

a quebra ou a manutenção do sigilo profissional. Necessitamos contornar os efeitos da 

                                                           
190 Uma das cronicidades que preocupava a Coordenação do Projeto, consistia no modelo de atendimento 
psicológico praticado junto aos casos encaminhados pela instituição, que se pautavam por duração extensa, 
implicando em anos de acompanhamento, no enquadre individual e pouca inclusão da família no processo.  
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idealização e da persecutoriedade junto aos pacientes e familiares, tanto quanto as expectativas 

de controle e de invasão geradas no decorrer dos atendimentos domiciliares.  

No trabalho com essas famílias, visamos transformar a cultura do castigo, do livre abuso 

da  força e do poder, em um mutirão pela paz, dignidade e harmonia a que todos têm direito nos 

lares. Concluo que a inclusão dos pais num programa de recuperação da criança vitimizada é 

essencial, pois, excluí-los como detratores do desenvolvimento dos filhos, seria condená-los à 

persecutoriedade e à culpa, circuito que certamente os predisporia a novas investidas 

retraumatizantes. Penso, porém, com  Kempe, C. H. (1977) que, caso não seja possível assegurar 

a salvaguarda da criança e a reestruturação da família, deve-se escolher a criança, por ser ela a 

mais desprotegida na cadeia familiar.  

As famílias por nós acompanhadas advinham, em sua grande maioria, de uma faixa 

sócioeconômica desfavorecida, embora recebêssemos também alguns casos de outras classes 

sóciais. Não quero dizer que a ocorrência de violência doméstica seja patrimônio exclusivo das 

relações entre os mais pobres, mas que o registro de casos advém dos lares menos favorecidos 

economicamente, podendo haver um encobrimento maior do fenômeno entre as famílias mais 

abastecidas, fator que deve concorrer para mais investigações.  

Muitos pais desempregados subsistem realizando trabalho temporário, na capital ou até 

mesmo em outros estados. Outros se sustentam na marginalidade, tendo paradeiro desconhecido, 

ausentes também em termos do sustento familiar, o qual é garantido pelas jornadas múltiplas de 

trabalho da mãe. Diante de tal quadro, as crianças maiores são convocadas a assumir o cuidado 

da casa e dos irmãos menores, prematuramente sobrecarregadas pelos afazeres domésticos, o que 

não deixa de constituir um importante precursor e incentivador das práticas de vitimização e de 

evasão escolar. Não há escolha, pois são obrigadas a abraçar tais encargos, sendo punidas 

quando não dão conta das tarefas do lar, e até mesmo do sustento familiar. Sem tempo para 

brincar, estudar, e sem uma figura de proteção e cuidados, havendo que abdicar de necessidades 

básicas próprias  à sua etapa maturacional, elas são retiradas das ações da infância e 

transformadas precocemente em cuidadores, dos próprios pais, dos irmãos menores, da casa. 

Sonham em ter outro lar, um outro começo, e buscam um parceiro que as supra das carências 

parentais.  

Os pais violentos, em sua expressiva maioria, foram também vitimizados na infância. Ao 

mesmo tempo em que produzem maus tratos, identificam-se com a criança ferida, de maneira 

que o exercício da função parenta é marcado pelas tentativas de reescrever a própria história e 

pela compulsão de repeti-la na pessoa do filho. O reconhecimento de que os filhos os obrigam a 

se lembrar do traumático e doloroso de si mesmos é freqüente.  
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O propósito inicial de me restringir à pesquisa sobre os efeitos da violentação física, foi 

flexibilizado desde os primeiros tempos da efetivação do trabalho, pois eu ia me deparando com 

a freqüente associação das surras e ferimentos físicos de toda ordem, às outras modalidades de 

vitimização, especialmente a sexual e a psicológica. Alguns dos casos encaminhados que 

apresentei no corpo da pesquisa,  apresentavam formas mistas de violência. 

Constatei, ao longo da investigação, que a modalidade de vitimização 

predominantemente referida variou conforme a idade e sexo da criança, assim como a 

participação do agente agressor: os pequeninos de ambos os sexos sofrem mais violência física e 

negligência, período no qual a mãe aparece manifesta e significativamente como a agressora de 

maior relevância. Isso talvez se deva ao fato de a rotina e dos afazeres domésticos e dos cuidados 

com os filhos ficarem tradicionalmente sob a incumbência da mulher. Tal fator pode vir a se 

constituir para ela em um enorme fardo, especialmente quando a prole for numerosa, agravado 

pela falta de sustentação ambiental. Temos mais dificuldade em configurar a mulher como 

violenta, porém ela apareceu com uma importante participação na cadeia de vitimização 

sistemática às crianças. Quanto à figura paterna, esta se mostra mais significativa e proeminente 

em termos da violência perpetrada, à medida que a criança cresce. Ocorre, então, um 

envolvimento marcadamente distinto dos filhos e das filhas. Elas se convertem em objetos 

privilegiados da violência sexual no âmbito doméstico. Todas as outras modalidades de 

vitimização, ou seja, o denegrimento psicológico, a negligência e as agressões físicas, antecipam 

e preparam o terreno para a violentação sexual, tornando a garota impotente para defender-se, 

pelo menos no início das práticas delituosas. Dentre as estratégias de submetimento freqüente às 

quais os pais recorrem, encontrei o uso da força física, as manobras de culpabilização, de 

convencimento e de sedução.   

Os meninos permanecem na faixa dos vitimados física e emocionalmente, sofrendo em 

menor proporção a violência sexual doméstica que envolva a progenitora.  

A perspectiva de trabalho com ‘famílias extensas’, compostas por avós e tios próximos 

para cujos lares as crianças evadidas freqüentemente migram, ou  com ‘famílias substitutas’ que 

se voluntariam para hospedar, na plenitude do termo, as crianças provenientes de lares 

desestruturados, mostrou-se também desafiadora. Trata-se de um recurso indispensável no que se 

refere ao alojamento da criança vitimizada, que, embora não estivesse no meu horizonte inicial 

na formulação do projeto da pesquisa, não me furtei a investigar, construindo e acomodando essa 

dimensão às necessidades de cada caso, ao longo do trabalho. Hoje vislumbro que o setting das 

‘famílias casulo’ poderia vir a suprir a considerável carência de alojamentos terapêuticos. Elas 

acompanham, alicerçam e complementam o trabalho com a criança carente e em situação de 
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risco.  A família biológica permanece presente, de forma mais ou menos determinada, 

usufruindo, e quem sabe identificando-se com esse cuidado sustentador. O caso de Alan foi 

ilustrativo dos benefícios extraídos dessa modalidade de manejo ambiental, tratando-se 

evidentemente de um contexto de maior complexidade, o da co-existência com a família dual.  

O oferecimento de um ambiente reparador poderá tornar-se invalidado ou implicado em  

dificuldades incontornáveis, diante da extravagância dos problemas trazidos pelas crianças anti-

sociais e delinqüentes. Verifiquei que, ao serem reavivadas aquelas áreas de esperança 

devastada, em circunstâncias benignas e de restituição, as pessoas disponíveis tornam-se as mais 

exigidas e testadas, na forma de condutas anti-sociais. É desejável tolerar toda a inconveniência 

produzida e acolher os testes de aceitação e solidez do vínculo que o anti-social imporá ao novo 

ambiente. Os jovens passam a se identificar e a usar o novo ambiente curativo, testando-o com 

toda a força de sua impulsividade e espontaneidade nas rebeldias, provocações e desafios, que 

podem ser compreendidos (por que não?) em sua faceta comunicacional e criativa. O ambiente é 

ainda mais importante, quando se refere à recuperação dos diversos graus de manifestação da 

delinqüência, sendo especialmente requerido em termos da estabilidade e da continuidade.  

Evidentemente que a escolha de uma família de apoio deve ser bem cuidada e 

razoavelmente acertada, pois a criança, ao ser exposta a uma multiplicidade de vínculos e 

contextos decepcionantes, torna-se ainda mais refratária e desesperançada. Há que se oferecer 

um acompanhamento muito próximo, para que as forças mobilizadas entre os membros sejam as 

mais positivas e construtivas, e cultivados os anseios de gratidão e comunhão. Em minha 

experiência constatei ser fundamental contornar a emergência dos sentimentos de ameaça, de 

rivalidade, persecutoriedade e vingança que tão somente fomentam a ocorrência de novos abusos  

e desmantelamentos.  

Beneficiei-me ainda dos aportes winnicottianos, a respeito do alojamento residencial 

terapêutico (o Placement). A adequada acomodação da criança em recuperação, quando os 

familiares não podem assumir as responsabilidades e o atendimento das suas necessidades, 

compreendeu um dos manejos mais relevantes no restabelecimento da sanidade dos jovens 

associais. Uma realidade que deve ser transformada urgentemente refere-se à ineficácia dos 

modelos de abrigo que têm efeitos de mortificação, para os que sofrem de distúrbio no laço 

social. Infelizmente muitas dessas instituições funcionam como lugares regidos pela lógica da 

dominação, do controle e do poder despóticos. Compreendo que a criança abrigada se rebela e 

foge dos abrigos, quando se sente maltratada e mal-amada, ao capturar as poderosas mensagens 

subliminares de expulsão e de inexistência a ela endereçadas.  
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É primordial que possamos contribuir para transformar os espaços de abrigamento, em 

lugares nos quais o jovem possa se sentir uma  pessoa que está sendo cuidada, e reverter as mais 

espantosas vivências de decepção, desmerecimento e abandono, afastando assim a triste 

realidade de quem vive a experiência do exílio doméstico sob o registro do castigo e da clausura.  

Outro agravante é o fato inegável de que muitas crianças violentadas foram retiradas de 

seus lares sob medida judicial ou não, mas de maneira inadequada, ainda que como medida de 

proteção. E se mostraram sobrecarregadas pelo afastamento praticado, sobrevivendo às custas de 

culpa e imensa dor, comunicadas nas condutas de marasmo ou de indignação e revolta. O 

abrigamento não pode comportar inspiração punitiva, seja para os pais que exibam dificuldades 

para lidar com seus filhos doentes e necessitados. Se eles estiverem impedidos de lhes oferecer 

uma presença adaptativa, que os auxiliem a ‘juntar seus pedaços’ e a alcançar algum grau de 

integração psicossomática, alguém deve vir em socorro, curar as distorções e restabelecer a 

trama relacional o mais depressa  possível.   

A postura ética conveniente no atendimento às crianças albergadas, leva-nos à 

consideração de que o abrigamento é um direito, e não um favor. Quero dizer que essa  forma de 

cuidado, deve ser colocada e exercida no contexto dos direitos da infância, no vértice da 

responsabilidade compartilhada e da inclusão social. Somente assim conseguiremos afastar os 

fantasmas da expulsão, do abandono e da irrecuperabilidade que corroem o senso de humanidade 

e de cidadania.  
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