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“Quando nasci veio um anjo safado 
O chato do querubim 

E decretou que eu estava predestinado 
A ser errado assim 

Já de saída a minha estrada entortou 
Mas vou até o fim 

"inda" garoto deixei de ir à escola 
Cassaram meu boletim 

Não sou ladrão, eu não sou bom de bola 
Nem posso ouvir clarim 

Um bom futuro é o que jamais me esperou 
Mas vou até o fim...” 

 
Trecho da Música Até o Fim 

(Chico Buarque de Hollanda, 1978) 
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Faculdade da Saúde, Universidade Metodista de São Paulo, 2012. 

 

RESUMO 

 

O presente estudo teve por objetivos: a) Caracterizar uma amostra de 
adolescentes participantes de projetos sociais de uma Instituição de uma 
cidade do litoral paulista; b) Investigar aspectos da estrutura e dinâmica de 
adolescentes oriundos de famílias monoparentais, convencionais e de outras 
configurações familiares e, c) Compreender as relações estabelecidas com as 
figuras parentais por esses adolescentes pertencentes à essas diferentes 
organizações familiares.Para isso foi realizado inicialmente uma caracterização 
do perfil desses adolescentes e, posteriormente estudado seis casos de 
adolescentes de 12 a 18 anos participantes de Projetos Sociais do Terceiro 
Setor(Ong) pertencentes a diferentes formas de organizações familiares. Esses 
adolescentes freqüentavam a Instituição, local onde foram coletados os dados. 
Foram utilizados como instrumentos a entrevista semi-estruturada e o Teste de 
Apercepção Temática. De modo geral, os resultados mostraram que os 
adolescentes de famílias convencionais, ou seja, que possuem o pai e mãe no 
seio familiar conseguiram introjetar a imago paterna de forma mais integrada e, 
transitam pela adolescência de maneira mais estável. O esforço frente à 
elaboração dos lutos é vivenciado condizendo com a dita “Síndrome da 
Adolescência Normal”. Já os jovens pertencentes a famílias em que o pai não 
se faz presente no seio familiar, as defesas e as angustias apresentam-se 
condizentes aos estágios mais primitivos do desenvolvimento. Conclui-se que 
são necessários mais estudos frente a esta demanda para que o trabalho 
preventivo possa criar condições de um bom desenvolvimento psíquico para 
que este jovem passe pela adolescência e, chegue à vida adulta de maneira 
integrada. 

 
Palavras-Chave: adolescência; ausência paterna; psicanálise; Teste de 
Apercepção Temática 

 

 
 
 

 

 



 

 

BACCELLI, Marcela Silva. Considerations about paternal absence in 

adolescence. 134 fs Dissertation [MA in Health Psychology] Faculty of Health, 

Universidade Metodista de São Paulo, 2012. 

 

ABSTRACT 

 

The present study aimed to: a) Characterize a sample of adolescents 
participating in social projects of an Institution in the coast of Sao Paulo, b) 
Investigate the aspects of the structure and dynamics of adolescents from 
single parent families, conventional families and other family settings c) 
Understand the relationships established with parental figures for adolescents 
belonging to these different family organizations. To this end, initially a 
characterization of the profile of these adolescents was carried out and, 
subsequently, six cases of adolescents aged 12 to 18 years participating of 
Social Projects of the Third Sector (NGO) belonging to different forms of family 
organizations were studied. These teenagers were attended at the Institution 
where the data were collected. Semi -structured interviews and the Thematic 
Apperception Test were the instruments used. Overall, the results showed that 
adolescents from conventional families, that is, with father and mother within the 
family, were able to internalize the imago pattern in a more integrated way, and 
go through the adolescence in a more stable manner. The struggle to elaborate 
mourning is experienced, in tanden with the so-called "Normal Adolescence 
Syndrome". Youngsters representing families in which the father is not present, 
present defenses and anxieties characteristic of earlier stages of development.  
It is our conclusion that further studies are required to meet this demand, so that 
preventive work can create the conditions for good psychological development, 
enabling the passage through adolescence and achievement of adulthood in an 
integrated manner. 

  

Keywords: adolescence, father absence, psychoanalysis, Thematic 
Apperception Test 
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APRESENTAÇÃO 

 

O trecho da música de Chico Buarque de Holanda traduz a realidade de 

uma Instituição que localiza-se ao “pé” de uma favela de uma cidade do litoral 

paulista que trabalha com projetos sociais voltados para o público criança-

adolescente. 

Durante a realização e acompanhamento desses projetos foi possível 

observar que estes adolescentes são advindos de grupamentos familiares 

diversos, em que a pobreza e as dificuldades com questões pertinentes ao 

saneamento básico, à saúde, a educação, ao acesso a cultura e lazer são 

permanentes.  Como retrata o trecho da música, estes adolescentes diante da 

falta de tantos recursos imprescindíveis ao desenvolvimento humano parecem 

já nascer “predestinados” a um caminho penoso. 

Além da precaridade destes aparatos estruturais, observamos outro 

quadro recorrente: a ausência da pessoa do pai no seio familiar. A história se 

repete diariamente seja nos atendimentos individuais ou no trabalho 

coletivo....Fernando se apresenta angustiado e constrangido frente a não 

declaração do pai no documento pessoal, já Maria, mãe de Fernando 

demonstra estar sobrecarregada frente ao desempenho das duas funções-

materna e paterna. Com olhos atentos observamos à intensa angústia tanto 

daqueles que não tem o pai declarado no registro de nascimento, quanto 

daqueles que possuem o registro paterno, porém não possuem nenhum 

contato efetivo com o pai. Nos trabalhos de orientação destinados aos 

responsáveis por esses adolescentes, também observamos a participação 

exclusiva da mãe e não do casal parental. 

Dessa forma, o interesse em realizar esse estudo foi ao encontro com a 

experiência de atendimentos psicológicos individuais e grupais realizados com 



 

adolescentes participantes de projetos desenvolvidos pelo Terceiro Setor. 

Esses projetos visam à busca dos direitos essenciais previstos pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente, a partir de uma perspectiva profilática em saúde, 

direitos estes relacionados à garantia desses jovens quanto à convivência 

familiar e comunitária, à educação, à cultura e à profissionalização. 

Este interesse vai de encontro ainda aos dados de realidade prescritos 

pelo IPEA (2010) quando aponta para o fato de que a cada ano, quando os 

dados da PNAD(Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio) são divulgados, 

percebe-se um novo crescimento das famílias “chefiadas” por mulheres, como 

costumam ser chamadas. 

Considerando a adolescência uma etapa significativa e determinante 

para a vida adulta bem como a introjeção de figuras parentais fonte 

imprescindível para o desenvolvimento psíquico, surgiu o interesse em 

conhecer mais profundamente, a partir do referencial psicanalítico, a dinâmica 

psíquica desses adolescentes desprovidos da pessoa do pai. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como proposta articular duas variáveis significativas 

da vida humana: adolescência e ausência paterna. A adolescência apresenta-

se assentada em constructos teóricos importantes e consolidados, em 

particular a psicanálise que a concebe como um período de passagem e, 

portanto, com necessidades de resolução de conflitos infantis e conseqüentes 

lutos. Lutos, que são tidos pela própria perda da infância e suas peculiares 

representações mentais. A ausência do Pai seria então um fator “não natural” 

no processo de desenvolvimento do indivíduo, e cujas influências pretende-se 

investigar e estudar. É um pressuposto da teoria psicanalítica a função do pai, 

a partir da concepção edipiana. E diante de tantas transformações decorrentes 

da adolescência, a função do pai neste momento reafirma-se, tal como 

acontece na infância quando o pai se apresenta como interditor, e ocupa a 

função no auxílio do desprendimento do bebê para com a mãe. 

Interessante destacar que mesmo após 100 anos do advento da 

psicanálise, os teóricos do desenvolvimento desta abordagem pouco se 

dedicaram às relações paterno-filial. O predomínio de estudos sobre as 

relações mãe-bebê pós Freud fora tão grande no século XX que o pai quase 

chegou ao esquecimento. Embora Melaine Klein trate da questão paterna e se 

dedique brevemente, é através de sua obra que se abriu a possibilidade de 

uma compreensão mais aprofundada acerca da função do pai no 

desenvolvimento da criança. 

Costa (2006) aponta três funções paternas. A primeira direcionada a 

criação de uma cobertura protetora durante o período em que a mulher está 

gestando, amamentando o filho, a fim de poupá-la frente às exigências 

externas no momento em que necessita concentrar os interesses em sua 

relação com o bebê; a segunda encontra-se representada pelos esforços no 

sentido de ajudar o filho a separar-se da mãe, evitando que a relação 

exclusiva, narcísica e indiferenciada que se estabelece entre ambos após o 

nascimento, regida pelo princípio do prazer, se prolongue demasiadamente. 

Esta medida, que introduz o terceiro e, conseqüentemente, o princípio de 
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realidade no relacionamento mãe-bebê, é indispensável para que a criança, 

progressivamente, se diferencie da mãe. E a terceira função está relacionada 

em ajudar a criança a observar as diferenças existentes entre as figuras 

parentais, oferecendo-se como modelo de identificação para o menino, e 

exemplo de companheiro para a menina. Desta forma, o pai no 

desenvolvimento normal, ajuda os filhos a consolidarem uma identidade sexual 

bem definida. 

Estudos clássicos acerca do desenvolvimento infantil, realizados por 

Reneé Spitz e John Bowlby (BOWLBY, 1984a, 1984b, 1988 e SPITZ 1987) 

enfatizam a díade mãe – bebê, e são baseados no modelo de família 

convencional. Embora saibamos que o modelo ou configuração familiar 

encontra-se em franco processo de mudança desde o final do século XX, 

buscaremos nos basear na literatura que ainda se assenta no modelo 

tradicional pai- mãe – filhos para compreensão do fenômeno da 

ausência/presença do pai na vida do adolescente, tendo em vista a 

consideração da tríade edipiana como fenômeno humano universal. 

Entendemos a paternidade (noção de pai e de filho) como uma 

construção psíquica subordinada àquelas relações de objeto percebidas e 

sentidas pela criança e retomadas ao longo da vida, em especial aqui nos 

ateremos no período da adolescência.  

Assim, para compreensão dessa temática, nos capítulos que se seguem 

centramo-nos nos seguintes tópicos: conceituação, estrutura e dinâmica 

adolescente, as novas formas de organizações familiares e ausência paterna. 

Para tal se faz necessária reflexão teórica acerca da constituição do 

sujeito, e para isso partiremos da fundamentação psicanalítica clássica até 

chegarmos às escolas contemporâneas. 

O estudo acerca da adolescência não se inicia na psicanálise, mas esta 

corrente teórica através de seus precursores trata da adolescência como 

fenômeno emblemático e único na vida do indivíduo. Ampliando os conceitos 

de Freud, Melaine Klein e seus seguidores trouxeram grandes contribuições à 
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Psicanálise, em especial, as peculiaridades da questão paterna na vida infantil, 

bem como do adolescente. 

Assim, o presente estudo apresenta os seguintes objetivos: 

a) Caracterizar uma amostra de adolescentes participantes de projetos 

sociais de uma Instituição de uma cidade do litoral paulista; 

b) Investigar aspectos da estrutura e dinâmica de adolescentes oriundos 

de famílias monoparentais, convencionais e de outras configurações familiares; 

c) Compreender as relações estabelecidas com as figuras parentais por 

esses adolescentes pertencentes a essas diferentes organizações familiares. 
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1.1  Puberdade: Ponto de Partida 

Há uma tendência do saber psicanalítico de reconhecer a puberdade 

como etapa final do desenvolvimento psicossexual, situada na fase genital, 

após o período de latência. Sigmund Freud não sistematizou em sua obra um 

estudo aprofundado sobre a adolescência.  Porém, entendemos que deixa em 

seu legado a puberdade como ponto de partida; na obra os três ensaios sobre 

a teoria da sexualidade, o autor reconhece “As Transformações da Puberdade” 

(FREUD, 1905/1996). Nesta obra, a puberdade refere-se ao período de 

transformações físicas associadas à maturação sexual. Freud (1905/1996) 

aplica o conceito genético à puberdade, reforçando a ideia de que é um 

equívoco pensar que a vida sexual da criança começa na puberdade. O 

mesmo autor refere-se a dois momentos significativos no desenvolvimento da 

sexualidade, reconhecendo a importância da primeira infância e da puberdade 

para este desenvolvimento. 

Segundo Outeiral (1994) há uma diferença conceitual entre puberdade e 

adolescência. A primeira é um processo biológico que é caracterizado por uma 

atitude hormonal que desencadeia as características sexuais secundárias, 

aproximadamente por volta dos nove e quatorze anos de idade. Já, a 

adolescência, por sua vez, é um fenômeno psicológico e social, sendo assim, 

será influenciado pelo ambiente social, econômico e cultural em que o 

adolescente está inserido. 

As transformações físicas explícitas atingem num plano mais profundo e 

inconsciente, mudanças que se refletem em todas as facetas do 

comportamento (BLOS,1985). Blos ao analisar a fase terminal da adolescência 

sugere que a adolescência seja vista como a soma de todas as tentativas de 

ajuste ao estágio da puberdade, à nova série de condições interiores e 

exteriores – endógenas e exógenas enfrentadas pelo indivíduo. 

Retomando Freud, devemos neste estudo considerar e destacar o 

conceito de latência. O período de latência intermediando o período sexual 

infantil e a sexualidade genital adolescente. E sobre esse aspecto, Blos (1985) 

pontua que o período de latência é significativo para o início da sexualidade 

genital adolescente, ou seja, o adormecimento dos instintos primários aumenta 
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a tolerância à tensão, torna possível a busca organizada do aprendizado, 

amplia a esfera do ego livre do conflito, provoca relações objetais mais estáveis 

e menos ambivalentes e, desenvolve métodos funcionais e seguros para 

manutenção da auto-estima. 

Eleger a puberdade como ponto de partida para o aprofundamento na 

temática referente à adolescência nos remete abordar a primeira infância, haja 

vista a influência desta etapa no desenvolvimento adolescente. 

Traçaremos então um percurso delineando inicialmente as etapas da 

sexualidade de Freud. 

Ao nascer o bebê é um ser totalmente dependente que tem necessidade 

de cuidados básicos para sobrevivência (BLOS,1985), sendo a alimentação 

uma fonte imprescindível de necessidade e satisfação. A mãe se torna dessa 

forma o primeiro objeto de amor do bebê gratificado. A segunda fase se refere 

a fase anal que está relacionada diretamente ao controle esfincteriano. De 

acordo com Blos (1985) este controle anal exige abandono total de uma 

satisfação primitiva dos instintos, que passa a depender de regulamentos 

externos relativos a lugar, tempo e maneira. A fase fálica Freudiana revela as 

diferenças entre o feminino e o masculino. Freud (1905/1996) cita que  

“os instintos componenciais separados empreenderam sua busca do 
prazer independentemente uns dos outros; na fase fálica, há os 
primeiros sinais de organização que subordina as outras tendências 
ao primado dos órgãos genitais e significa o início de uma 
coordenação da busca geral do prazer na função sexual. A 
organização completa só é alcançada na puberdade, numa quarta 

fase, a fase genital” (Freud, 1905, p. 196) 

Assim, entende-se com S. Freud que as transformações do corpo, 

denominado puberdade propriamente dito, ganham um novo status com o 

aparecimento da menstruação na menina, e do sêmen no menino, que lhe 

impõem a determinação sexual e o papel que terão que assumir. 

Compartilhando com as idéias de Freud e, considerando a importância 

deste processo evolutivo que se inicia na puberdade e transforma-se em 

adolescência o indivíduo passa por uma reedição edipiana. 
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1.2  Reedição edípica 

O Complexo de Édipo faz parte da teoria freudiana e é entendido pela 

psicanálise como um fenômeno universal, ou seja, algo característico e 

vivenciado por todos os seres humanos. Freud (1926/1977) em sua obra 

aponta o complexo de Édipo como o núcleo das neuroses infantis e adultas. 

Costa (2006) aponta para o fato de que o Complexo de Édipo não é 

apenas o núcleo das neuroses como definiu Freud inicialmente, mas do 

psiquismo humano em geral, concedendo à fantasia incestuosa um lugar que 

ultrapassa em muito o da simples descarga de uma pulsão sexual. Mais do que 

isso, representa o agrupamento central de impulsos conflitantes, fantasias, 

ansiedades e defesas do indivíduo, constituindo-se, na verdade, como 

organizador da vida mental. 

Assim, Sigmund Freud se baseando na tragédia grega de Sófocles, 

Édipo Rei, explica os investimentos afetivos que fazemos em nossos 

cuidadores, nos primeiros anos de vida. 

Segundo Hinshelwood (1992) na visão freudiana clássica, o bebê tem 

em seu corpo sensações sexuais que tenta descarregar como desejos voltados 

para os pais; ele não tem sucesso nisso e encontra proibições. Freud descreve 

isto no nível genital e explora as teorias (fantasias) sexuais da criança, e 

discernira a ansiedade de castração do menino, devido às ameaças que 

experimenta por parte do pai, e a menina padece de inveja do pênis. 

Freud (1905/1996) aponta que na transição da fase fálico-genital, duas 

configurações são centrais: castração e complexo de Édipo. A resolução do 

complexo de Édipo originaria o superego e instauraria o período de latência. 

Temendo a castração, a criança entra em período de latência, de onde só sairá 

na entrada da adolescência para então buscar novos objetos de investimento. 

Freud denomina o período de latência como fundamental, pois neste período a 

criança aprende a amar outras pessoas que ajudam em seu desamparo e 

satisfazem as suas necessidades. 
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O pressuposto básico desta teoria Freudiana dá origem do superego que 

está diretamente relacionado à identificação com as figuras parentais, e 

principalmente com o pai. Ampliando os conceitos de Freud, Melaine Klein 

antecipa o Édipo para o sexto mês de vida. Hinshelwood (1992) aponta que 

especialmente os componentes pré-genitais(orais e anais) das fantasias 

edipianas, tomando isso, como prova da origem precoce, pré-genital do 

Complexo de Édipo. 

Melanie Klein (KLEIN, 1932/1997) em suas análises de crianças chega à 

conclusão da existência do Édipo precoce. Ao falar da precocidade edipiana, 

revela que na fantasia do bebê o corpo da mãe é precioso, pois nele está 

incorporado o alimento, bebês e o pênis do pai. No estágio oral de seu 

desenvolvimento a criança imagina o pênis incorporado pela mãe durante o 

intercurso. Em fantasias, esse corpo libera desejos libidinais, mas também 

sobre ataques invejosos e destrutivos. 

“(...) a análise dos primeiros anos demonstrou que ela (a criança) 
desenvolve essas teorias muito mais cedo do que isso, em uma 
época em que os impulsos pré-genitais ainda determinam 
predominantemente o quadro, mesmo que seus impulsos genitais 
ainda ocultos tenham voz no assunto. Essas teorias são no sentido 
de que, na cópula, a mãe está continuamente incorporando o pênis 
do pai por via da boca, de maneira que o corpo dela acha-se repleto 
de um grande número de pênis e bebês. Todos estes a criança 
deseja comer e destruir. Ao atacar o interditor da mãe, portanto, ela 
está atacando um grande número de objetos (KLEIN, 1932, p. 254). 

No seu estudo referente à obra de Klein, Segal (1975) aponta que o 

enfrentamento da criança para com as fantasias e ansiedades referentes ao 

corpo da mãe, influencia o desenvolvimento do Édipo. O pênis do pai nesse 

primeiro momento é visto como um objeto parcial. 

Para Melanie Klein (1932/1997): 

"... o ego sofrerá uma divisão que, é o primeiro passo para a 
formação das inibições instintivas e do superego, o qual pode ser 
similar à repressão primária. Podemos supor que uma divisão desse 
tipo se torna possível pelo fato de que, tão logo começa o processo 
de incorporação do objeto, o objeto incorporado se converte na arma 
de defesa contra os impulsos destrutivos que estão no interior do 
organismo". (p.255)   
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Como sabemos, este processo descrito por Melanie Klein ocorre nos 

primeiros meses de vida do recém-nascido, enquanto para Freud o superego 

se origina a partir de identificações com as figuras dos pais, que se tornam 

modelos ideais, permitindo relações aparentemente estáveis com a autoridade, 

as leis, a moralidade, a ética etc. Em Klein, dada a natureza precoce das 

angústias e dos impulsos infantis, a ênfase recai sobre a severidade, a 

agressão e crueldade do superego. Em Freud (1923/1977), o superego é 

constituído a partir da repressão, da identificação e das formações reativas. Em 

Klein, os mecanismos constitutivos desta instância são divisão e incorporação 

(introjeção do objeto) (Klein, 1932/1997). 

Para Klein (1932/1997), a ansiedade básica está relacionada com as 

fases oral e anal e com a relação primitiva com o corpo da mãe. 

Quando a criança começa a perceber como figura separada da mãe, cria 

o que Klein chamou de figura parental combinada, em que nessa fantasia o pai 

deixa de ser um pênis integrante da mãe, e ambos os pais em intercurso são 

combinados numa figura só. 

Na sua obra As Idéias de Melaine Klein, Segal (1975) afirma que 

crianças de ambos os sexos passam por uma fase de ataque ao corpo da mãe 

e ao pênis incorporado, e as ansiedades geradas por essa posição influenciam 

o desenvolvimento subseqüente. A autora ao descrever a definição kleiniana 

aos ataques ao corpo da mãe acrescenta: 

Na menina – se a ansiedade sobre o corpo da mãe e o pênis do pai 

dentro dele for excessiva, poderá ocorrer a incapacidade de se identificar com 

a mãe num papel sexual. A culpa resultante dos ataques ao corpo da mãe 

estimula o desejo de lhe restaurá-lo. Isso aumenta a inveja da menina em 

ralação ao pênis paterno, quando percebe que só o pai e capaz de dar à mãe 

prazer e bebês. O pênis em seu aspecto bom, é visto como tendo funções 

reparadoras em relação ao corpo da mãe. 

No menino - o menino também passa por uma fase de identificação 

com o corpo desejado e invejado da mãe, e de desejo do pênis do pai, fase 

essa que foi descrita por Klein como a posição feminina do rapaz. E, uma vez 
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mais, se o corpo da mãe suscita ansiedade demais, poderá desenvolver 

ansiedades hipocondríacas acerca do seu próprio corpo em identificação com o 

dela. Quando o menino se identifica com seu pai e seus desejos sexuais são 

dirigidos para a mãe como objeto externo, a ansiedade excessiva em torno da 

destruição que lhe infligiu por suas fantasias onipotentes pode culminar numa 

fobia do corpo feminino. Essa fobia pode estender-se a símbolos do corpo 

materno, acarretando às vezes uma inibição geral.  

Klein (1932/1997) considera que tanto o menino como a menina tem 

uma longa história de ligação pré-genital com suas mães, considerando que o 

pai entra em cena como objeto de desejo e rivalidade já na fase oral. A autora 

também considera que o superego é mais influenciado pelas pulsões instintivas 

da própria criança do que pelos pais reais. 

Em relação ao conceito de posição, Klein (1935/1970) descreve a 

posição depressiva apontando que esta se refere ao fato que quando a mãe 

pode ser vista como um objeto total, o bebê pode amá-la como uma pessoa 

inteira, não fragmentada, sendo para essa mãe que o bebê se volta para aliviar 

seus medos persecutórios. Quando o pai entra em cena, o Complexo de Édipo 

inicia-se nesse contexto. Na posição depressiva, ambos os pais, 

separadamente ou como um casal, são os bons objetos totais da criança e são 

ambos atacados em fantasia. 

“Cada objeto, portanto, está por sua vez sujeito a tornar-se às vezes 
bom, e às vezes mau. Este movimento para lá e para cá entre vários 
aspectos das imagos primárias(figuras parentais) implica uma 
interação estreita entre os primeiros estágios do Complexo de Édipo 

invertido e positivo” (KLEIN, 1935, p. 409) 

Klein (1952 -1969) considera que a posição esquizoparanóide normal 

ocorre nos três primeiros meses do primeiro ano de vida e se caracteriza por 

ansiedade persecutória, ou seja, medo de aniquilação a partir de dentro, que, 

devido ao temor da malignidade, é projetado para fora em fantasia. A autora 

afirma que as sensações experimentadas pelo bebê, são sentidas como se 

fossem “causadas” por objetos malévolos ou benévolos. 

Knobel (1970/1981a) aponta que a superação dessa situação edípica 

que reeditada na adolescência, evita uma fixação patológica no “Complexo 
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edípico adolescente”. Considera ainda esse mesmo autor, o Complexo de 

Édipo como estruturante primário do psiquismo, sendo visto desde o momento 

em que se configuram os processos de identificação primária e os objetos 

totais pai e mãe adquirem representação na fantasia. Refere-se ainda que a 

passagem (da infância para a adolescência) se produz mediante processos 

desestruturantes que dão lugar a outras configurações e são o produto da 

interação indivíduo-família-sociedade, assim como da resolução progressiva de 

conflitos intrapsíquicos em sentido mais restrito. 

1.3  Adolescência: Delineando o caminho 

A palavra adolescência tem origem no latim adolescentia e significa o 

período da vida humana que sucede à infância, começa com a puberdade, e se 

caracteriza por uma série de mudanças corporais e psicológicas (FERREIRA 

2004). E segundo Blos (1998) a adolescência, numa primeira vista era 

associada às transformações maciças do corpo, categoria ligada à idade e, 

conjecturada ao biológico. 

Entretanto, sabemos que a adolescência só pode ser estudada em sua 

inter-relação com o meio familiar e social, e para nortear o nosso estudo, 

iremos adotar o referencial psicanalítico contemporâneo, destacando assim as 

principais contribuições de seu percurso. 

Assim, entendemos a adolescência como um processo psíquico 

significativo na vida do indivíduo que não pode ser traduzido como mera 

passagem da infância para a vida adulta. Nesse sentido, Knobel (1970/1981a) 

afirmou que para a adolescência vários conceitos básicos merecem destaque: 

1) a adolescência é uma fase dentro de todo um processo evolutivo e não uma 

“entidade” isolada e super especial; 2) as construções teóricas que levam a 

esboços mais ou menos sistemáticos são produtos de um recurso didático e 

simplesmente explicativo, pois a adolescência é um conjunto harmônico e 

interdependente, e 3) os conceitos apresentados só têm valor se considerados 

como uma maneira de procurar entender psicanaliticamente a adolescência, de 

modo que seus conflitos mais específicos sejam mais bem analisados. 
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O mesmo autor aponta que a adolescência pode ser definida como uma 

fase evolutiva, durante a qual o indivíduo estabelece sua identidade adulta, 

atingindo esta identidade através das seguintes elaborações: Internalização 

precoce dos objetos parentais e suas inter-relações; Verificação constante do 

ambiente social que o rodeia nesse momento de sua vida; Dissociações, 

projeções, introjeções e discriminações permanentes; Desestruturações e 

estruturações rápidas e constantes. 

Enquadrar o ser adolescente ou a passagem pela adolescência é uma 

tarefa árdua. Herzoz e Mariante (2008) afirmam que para esse enquadre várias 

perguntas ficam remanescentes: Em que momento se entra na adolescência? 

Quando dela saí? O que se abandona e o que se perde nesta passagem? E 

qual é o ganho? 

Circunscrevê-los a determinada faixa etária nos deixa vulneráveis ao 

equívoco, diante das questões individuais e culturais de cada um. O Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA,1990) considera o período da adolescência 

entre os doze e os dezoito anos; Já para a Organização Mundial da 

Saúde(OMS, 1998) este período compreende o período dos dez aos dezenove 

anos de idade. 

Knobel (1970/1981) apóia-se em Anna Freud ao dizer que é muito difícil 

assinalar o limite entre o normal e o patológico na adolescência, considerando 

toda comoção deste período da vida como normal. 

Aberastury (1970/1981) nos traz a ideia de que o adolescente realiza 

três lutos fundamentais: o luto pelo corpo infantil; o luto pelo papel e 

identidades infantis e o luto pelos pais da infância. Concomitantemente aponta 

também o luto pela bissexualidade infantil. 

Knobel (1970/1981) revelam que a necessidade de elaboração dos lutos 

supracitados obriga o adolescente a recorrer normalmente a manejos 

psicopáticos de atuação, que identificam a sua conduta. Os autores comparam 

o ser adolescente a um receptáculo propício para encarregar-se dos conflitos 

dos outros e assumir os aspectos mais doentios do meio em que vive.  



25 
 

Knobel (1970/1981) diz que o adolescente passa por desequilíbrios e 

instabilidades extremas, denominando uma entidade semipatológica que 

denominou de “síndrome normal da adolescência”. 

Embora numa abordagem psicanalítica distinta da adotada no presente 

estudo, é interessante retomar Dolto (1990) quando nos convida a tomar como 

exemplo os lagostins e as lagostas para entendermos a fragilidade do período 

em que denominamos adolescência. A autora relata que os crustáceos quando 

perdem sua casca se escondem sob os rochedos o tempo suficiente para 

segregarem uma nova casca, para readquirirem suas defesas. Mas, se 

enquanto estão vulneráveis, forem golpeados, ficarão feridos para sempre, sua 

carapaça recobrirá as cicatrizes, jamais se apagará. 

Aberastury (1980) cita que entrar na adolescência significa a perda 

definitiva de sua condição de criança, sendo um momento crucial na vida e 

etapa decisiva de um processo de desprendimento que começa com o 

nascimento. 

Estudos atuais como o de Tardivo (2004) ao realizar estudo referente à 

adolescência, enfoca a questão do sofrimento emocional vivido pelos jovens no 

Brasil nos dias de hoje. A vasta experiência da autora na abordagem 

adolescente a conduz para um estudo com jovens de diferentes contextos, tais 

como: estudo com adolescentes indígenas aculturados em São Gabriel da 

Cachoeira (AM); o jovem na grande São Paulo; o jovem atendido num grande 

Hospital Público; o jovem infrator interno da FEBEM; o jovem da cidade de 

Fartura-SP; o jovem da cidade de Santos-SP. A autora nos chama atenção 

para o fato de que estamos diante de adolescentes em crises. Estas crises não 

são vividas apenas pelo jovem adolescente, mas também pela família e a 

sociedade em que vivemos. A autora aponta ainda aspectos significativos para 

o nosso estudo, o fato de adolescentes desprovidos de figuras de identificação. 

Ao concluir seu estudo revela que as crises experimentadas, em especial a 

crise de identidade e de autoridade revelam para o fato de que os pais também 

não sabem serem pais nos dias de hoje. 

De modo que é importante lembrarmos que a noção de crise e 

desenvolvimento adolescente tem como grande precursor Erik Erikson 
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(ERIKSON 1972) o qual introduz o conceito de crise psicossocial para definir 

esta etapa do desenvolvimento. O autor afirma que a adolescência é um 

momento de reestruturação e reorganização, essencial para o crescimento de 

uma nova diferenciação. 

Nessa nova diferenciação que se dá na adolescência recordamos do 

mito da ave fênix que está relacionada à mitologia grega, mas também com 

vários povos da antiguidade como também os egípcios e chineses. Em todas 

as mitologias o significado é preservado: a perpetuação, a ressurreição, a 

esperança que nunca têm fim. 

A ave fênix é uma ave fabulosa, que quando morria, entrava em auto-

combustão e, passado algum tempo, renascia das próprias cinzas. O mito da 

ave centrou-se em sua morte e renascimento. Outra característica da ave é a 

sua força, que a faz carregar cargas muitos pesadas, havendo lendas nas 

quais chega a carregar um elefante. 

"Existe outro pássaro sagrado, também, cujo nome é fénix. Eu 
mesmo nunca o vi, apenas figuras dele. O pássaro raramente vem 
ao Egito, uma vez a cada cinco séculos, como diz o povo de 
Heliópolis. É dito que a fénix vem quando seu pai morre. Se o retrato 
mostra verdadeiramente seu tamanho e aparência, sua plumagem é 
em parte dourado e em parte vermelho. É parecido com uma águia 
em sua forma e tamanho. O que dizem que este pássaro é capaz de 
fazer é incrível para mim. Voa da Árabia para o templo de Hélio (o 
Sol), dizem, ele enterra seu pai em um ovo de mirra e enterra-o no 
templo de Hélio. Isto é como dizem: primeiramente molda um ovo de 
mirra tão pesado quanto pode carregar, então abre cavidades no ovo 
e coloca os restos de seu pai nele, selando o ovo. E dizem, ele 
enterra o ovo no templo do Sol no Egito. Isto é o que se diz que este 
pássaro faz." Heródoto (Wikipédia, 2012) 

 

Pedimos licença ao leitor para nos utilizarmos do mito da ave fênix, 

relacionado-o  com a dinâmica psíquica do adolescente a partir da perspectiva 

de Aberastury (1981). Ao considerarmos a adolescência uma etapa decorrente 

de perdas, elaboração dos lutos, reedição edípica. O caminho que o 

adolescente percorre rumo a temida idade adulta é fonte imprescindível de 

elaborações. O uso do mito para metaforizar este processo nos permite 

entender que renascer das cinzas pode significar o processo de elaboração do 

luto pelo corpo infantil e identidade infantil.  A fênix, ao enterrar o pai remonta o 

processo de elaboração pelos pais da infância. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Egito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Heli%C3%B3polis
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81guia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rabia
http://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mirra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Egito
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1.4 Adolescência Normal: É chegada à síndrome 

Knobel (1970/1981b) afirma que o ato de estudar a adolescência apenas 

como uma característica social determinada é como realizar uma abstração 

muito parcial de todo um processo humano que é necessário considerar dentro 

de uma verdadeira totalidade do conhecimento da psicologia evolutiva. Esse 

autor não discorda de que o elemento sócio-cultural influi nas manifestações 

adolescentes, porém se atém ao fato de que atrás dessa expressão sócio-

cultural existe um embasamento psicobiológico na compreensão da 

adolescência que é uma característica universal. Em nosso meio cultural, 

verificam-se períodos de elação, ensimesmamento, alternando com audácia, 

timidez, falta de coordenação, urgência, desinteresse ou apatia que sucedem 

ou são concomitantes com conflitos afetivos, crises religiosas, pois esses 

jovens podem oscilar do ateísmo anárquico ou misticismo fervoroso, 

intelectualizações e postulações filosóficas, ascetismo, masturbação e até 

homossexualidade ocasional. 

Assim, diante destas aparentes patologias da adolescência que atuam 

como partes de um processo essencialmente dinâmico, Knobel (1970/1981b) 

aponta para uma entidade “semi patológica” ou uma “síndrome normal da 

adolescência” 

O autor nessa mesma obra, elaborou uma síntese com as 

características que integram esta síndrome, sendo elas: Busca de si mesmo e 

da identidade; A Tendência Grupal; Necessidade de Intelectualizar e Fantasiar; 

As crises religiosas; A Deslocalização Temporal; A Evolução Sexual desde o 

Auto- Erotismo até a Heterossexualidade; Atitude Social Reivindicatória; 

Contradições sucessivas em diversas manifestações de conduta; Separação 

progressiva dos pais e, Constantes flutuações de humor e de estado de ânimo. 
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1.5 Apontamentos sobre as novas organizações familiares 

As breves considerações nesse capítulo que se segue, abordam o tema 

família, considerando as transformações ocorridas, e as novas formas de 

organizações familiares. 

Ao abordar o tema Família, Weissman (2009) mostra que a família é 

estudada por diversas áreas do saber como a psicologia, antropologia, 

sociologia, história e outras. A autora aponta que o elemento comum que 

define família é considerá-la o grupo primário por excelência, célula da 

sociedade da qual faz parte e ao mesmo tempo, a constituí. 

Outeiral (2003) aponta que é necessário dizer que não existe um 

“modelo” de família, mas sim uma diversidade de modelos familiares, com 

muitos traços em comum entre si, mas com uma infinidade de singularidades. 

É possível se pensar que cada família tem uma identidade própria e, como tal, 

fantasias, situações traumáticas, perdas, mitos familiares, segredos e uma 

historia. Trata-se, na verdade, de um agrupamento humano em constante 

evolução, constituído com um intuito básico de prover a subsistência de seus 

integrantes e protegê-los. É dessa maneira palco dos “dramas” de nossa 

espécie: amor, ódio, ciúme e inveja, entre outros sentimentos mais ou menos 

confessáveis, que estão presentes no cotidiano deste agrupamento especial. 

Roudinesco (2003) tece comentários a respeito de que a família humana 

se reinventa permanentemente, mantendo-se, desde o início dos tempos 

insubstituível para a constituição do sujeito humano. 

Retomando o passado nos recordamos que no início da humanidade 

denominava-se o estado social dos homens, considerado o “Comunismo 

Primitivo”, sobre o qual, inúmeros casais conviviam com seus filhos, 

constituindo um lar comunitário. 

A família era vista como uma instituição social, em que um grande 

número de pessoas se encontrava sob a autoridade de um mesmo chefe.Já na 

Idade Média é que as pessoas começaram a firmar vínculos matrimoniais, em 

que os filhos eram mantidos no lar. Estas famílias foram consideradas, famílias 

tradicionais, pois eram formadas diante de pai, mãe e filhos. 



29 
 

Birman (2007) atribuí que a família moderna se inicia na passagem do 

século XVIII para o século XIX, identificando-se com o incremento do poder 

social assumido pela burguesia. Na família pré-burguesa (ÁRIES; CHARTIER, 

1991) a autoridade do pai era quase absoluta e incontestável, como a figura do 

rei no espaço público.Essas transformações refletiram para a nova família, 

condensada na figura dos pais e filhos. A figura do pai era associada aos 

limites e a possibilidade de castigo, sendo evocado permanentemente pela 

mãe. Birman (2007) aponta que o discurso Freudiano alude a isso o tempo 

todo, referindo-se a castração. 

Assim se segue e encontramos o século XX que mantém praticamente o 

mesmo modelo. Este século foi marcado pelo movimento feminista, sobre o 

qual as mulheres passaram a pleitear outra posição social, pretendendo dispor 

das mesmas oportunidades sociais do Homem. Diante desse contexto, vieram 

também os métodos anticoncepcionais, e a reprodução sexual controlada. 

O desenvolvimento da ciência, e conseqüentemente dos costumes 

trouxeram avanços significativos nas formas de reprodução humana. 

A inserção dos métodos contraceptivos, a inseminação artificial, a 

monoparentalidade, a união homoafetiva, hoje reconhecida por lei, muda o 

quadro até então estável para a sociedade. E a partir daí todas essas 

transformações ocorridas direcionaram para as novas formas de organizações 

familiares, diferente da família nuclear moderna, em que é notória a ausência 

relativa das figuras parentais. Essas transformações contínuas das instituições 

provocam uma revolução no próprio conceito de família, considerada e 

reconhecida pela sociedade em torno de um par heterossexual, com fins de 

criar e manter filhos. 

Considerando as novas formas de organizações familiares, cabe 

salientar dentre as novas formas de organizações familiares, a chamada 

famílias monoparentais, sobre o qual é formada por um dos genitores, sendo 

chefiadas pelo pai ou pela mãe. Estas famílias atuais são descritas por alguns 

autores como famílias desestruturadas, quando comparadas as famílias dos 

séculos anteriores. 

Weissman (2009) mostra que a expressão famílias monoparentais surgiu 

em 1975, com a socióloga feminina Andrée Micheal. 
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Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2009) 

apontam para o aumento contínuo de famílias que são chefiadas por mulheres. 

Este perfil de família demonstra um aumento de oito pontos no percentual de 

2001 a 2009. 

Dentro desta perspectiva, questionamos como ficam os papéis 

tradicionais de pai e mãe, homem e mulher na educação das novas gerações? 

Ao falar sobre os vínculos de monoparentalidade, Weissman (2009) propõe 

que caberia a nós perguntarmos: Que tipos de vínculos são favorecidos nas 

famílias monoparentais? Já que se trata de uma figura parental única, em que 

há o predomínio materno, isso poderia delimitar a construção de um espaço 

sem bordas, sem limites para essa mãe? 

Assim, no desenvolvimento deste trabalho, procuraremos retratar além 

da presença da pessoa do pai no seio familiar, a importância do exercício de 

sua função que se dá por meio das identificações, projeções ao longo do 

desenvolvimento infantil e adolescente. 

 

1.6  A Paternidade 

A influência da falta da pessoa do pai na adolescência é um tema 

relevante, porém complexo. No Brasil poucos pesquisadores se dedicam a 

causa paterna.  Concomitante as peculiaridades de cada caso ao vivenciar esta 

ausência, é indispensável nesta pesquisa explorar o tema associando o 

impacto dessa ausência no desenvolvimento emocional, cognitivo e 

comportamental desse adolescente. 

Outeiral (2003) afirma que há um caminho a ser percorrido desde o 

tornar-se pai até a “função pai” ou “função paterna” e, que é importante 

pensarmos que a palavra pai denota relação, pois pensar em pai significa 

pressupor uma mãe e um filho. Assim como falar mãe é falar de pai e filho. Ou 

falar em filho é automaticamente falar de pai e mãe. É uma “ação entre” 

pessoas que, nomeadas dessa forma, desempenham papéis e funções. 

Portanto, falar de pai e mãe é também falarmos de funções paterna e materna, 

que residem nas nossas representações e significações internas de tais 

figuras. 



31 
 

O autor aponta ainda que o "pai" como função está ligado ao mundo das 

representações simbólicas internalizadas em cada um de nós. A função 

paterna é em nível simbólico e independe da questão gênero, pois provém das 

identificações e introjeções inauguradas na infância. 

O autor nos chama atenção para o fato de que antes de falarmos do pai 

como função ou da função paterna, do nível simbólico, cabe ressaltar que o 

"pai" também envolve outras duas dimensões: a do real e do imaginário.O pai 

real poderia ser novamente redimensionado em outros dois aspectos: o pai 

genitor e o pai presencial, que necessariamente não precisa ser o mesmo. O 

pai genitor, como parte do real, é aquele que emprestou seu código genético 

para, junto com a mãe, dar origem a um novo ser da mesma espécie. É real 

porque a criança gerada carregará consigo, por toda vida, o código genético 

desse pai genitor ou biológico. Um homem e uma mulher servem de 

instrumentos reais ao imperativo dos genes em perpetuarem-se. O pai 

presencial significa o pai que é presente na relação com seu filho. Como foi 

dito, anteriormente, não é necessariamente o genitor, mas aquele que, com 

sua presença, interage com seu filho assim o chamando e sendo, por este, 

chamado de pai. O pai presencial é aquele que adota alguém como filho e 

compromete sua presença como parte significativa da vida de seu filho. É 

importante observar que, mesmo sendo genitor do seu filho, o pai tem de optar 

por adotá-lo como tal. Este "adotar" significa comprometer sua presença real 

(concreta e afetiva) para que este ser se desenvolva e cresça saudavelmente. 

O pai real "presente" é aquele que assume o compromisso com o 

desenvolvimento de seu filho, seja este do seu código genético ou não. No 

Brasil, um terço dos pais não reconhecem oficialmente seus filhos. A falta do 

nome do pai poderia ser vista como mais um sintoma de que muitos homens se 

ausentam de sua função de representante da ordem paterna. 

Diante das diferentes formas de exercício paterno, algumas questões 

ficam remanescentes. Outeiral (2003) aponta que não é incomum nos 

perguntarmos sobre o fato da mãe exercer a função de pai e mãe, e se este 

fato não provoca uma sobrecarga de funções para uma pessoa só, ou provoca 

alguma carência na pessoa. O autor sinaliza ainda que poderíamos pensar que  
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a resposta para estas questões se situam na maneira como essa mãe 

vivenciou suas relações originais com seu pai e sua mãe. Talvez não haja 

carência de função paterna (simbólica), mas carência de conviver com um 

sujeito masculino para identificações ligadas a figura de gênero ou estabelecer 

as diferenças. Este homem não precisa ser necessariamente um companheiro 

da mãe, pode ser um tio, avô, padrinho, amigo, professor. 

Portanto, independente de qual gênero pertencemos, teremos 

internalizado dentro de nós uma mãe e um pai simbólicos, que se manifestam 

em nossos atos como funções materna e paterna. A partir das vivências 

infantis constituímos um corpus simbólico do que representam e significam pai 

e mãe, Raquel Z. Goldstein (1995) chamou isso de “transcender a imagem 

para captar a função”. É a partir das relações com o pai real que constituímos 

um pai simbólico e, por conseguinte, a função paterna. Do pai nasce a função 

paterna. O exemplo máximo disso é quando o pai real presencial morre e após 

o processo de luto pela perda deste conseguimos percebê-lo em nossos atos. 

Dessa forma, entendemos a paternidade como uma construção psíquica 

subordinada àquelas relações de objeto percebidas e sentidas pela criança e 

retomadas ao longo da vida. Assim, como  pressuposto da teoria psicanalítica, 

a função do pai a partir da concepção edipiana. Freud (1900/1996) escreve no 

prefácio da segunda edição de “A interpretação dos sonhos”, através de sua 

própria experiência e auto-análise, que ao ficar órfão reconheceu que não 

havia na vida dos indivíduos nada tão fundamental como a perda do pai. Além 

da importância da figura paterna não só na estrutura da neurose considerou 

como prioridade no desenvolvimento da personalidade. 

“Pois este livro tem um significado ainda mais subjetivo para mim 
pessoalmente – significado que só aprendi depois de tê-lo terminado. 
Foi uma parte, conforme descobri, da minha própria auto-análise, 
minha reação à morte de meu pai – isto é, o evento mais importante, 

a perda mais pungente, da vida de um homem.” (FREUD, 1900, p. 

14) 

Perelberg (2011) aponta para o fato de que a obra de Freud desenvolve 

progressivamente o papel do pai. Retrata essa autora, que em “Estudos sobre 

a histeria”, escritos de Breuer e Freud no ano de 1895 já ressaltaram a 
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importância da sedução real das pacientes pelo pai; e, em “A interpretação dos 

sonhos”, obra de Freud do ano de 1900 são descobertas as phantasias 

inconscientes. Também em “Totem e Tabu”, obra de Freud de 1913, ele 

introduz a idéia da diferença entre o pai assassinato e o pai morto; e, e em 

“Moisés e o monoteísmo”, obra de 1939, S. Freud apresenta sua idéia de uma 

função paterna mais abstrata. 

Entretanto, há de se reconhecer que foi a partir das idéias edipianas que 

foi possível estudar com mais afinco a paternidade pós Freud. E também, é 

assentado no conflito edipiano e na noção de homeostase psíquica que se 

pode também desenvolver mais a noção de reedição e de compreender a 

própria adolescência.  

Assim, a partir das vivências edipianas, é possível verificar a importância 

das figuras parentais no desenvolvimento da criança, e especificamente, a 

função do pai na estruturação psíquica do filho.  Isso tem base nos estudos de 

Aberastury (1978), que dizem que as conseqüências da carência paterna são 

tão graves como as da materna e que uma boa relação entre mãe e filho 

favorece a vinculação futura com o pai.  

A vinculação com o pai e conseqüente separação do filho com a mãe é 

importante porque, segundo Aberastury (1978), durante o complexo de Édipo o 

pai é extremamente necessário para que o bebê perca o vínculo exclusivo com 

a mãe, determinando uma nova primazia de necessidades em sua vida. Além 

disto, é necessário que a figura paterna ofereça juntamente com a mãe “o 

casal” como fonte de identificação genital e como primeira imagem social e de 

comunidade. Também é função paterna ser fonte de identificação masculina, 

imprescindível tanto para o menino quanto para a menina, para que haja um 

desenvolvimento harmônico da personalidade. 

Klein (1932/1997) enfatiza o determinante papel da figura paterna real 

na vida emocional da criança. A autora antecipa o Édipo, circunscrevendo o 

mesmo aos seis meses de vida, com a passagem do peito ao pênis, atribuindo 

à posição depressiva. 
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Seguindo essa visão Kleiniana, Vizzotto (1994; 2004) explica que a 

função paterna, à luz da teoria Kleiniana, coloca o pai como objeto substituto 

da mãe, oferecendo ao filho o vínculo com outros objetos, com os quais ele 

pode elaborar as frustrações advindas do desmame. Assim sua função é 

fundamental para o abandono da posição esquizoparanóide, para que a 

criança se desenvolva na vivência da posição depressiva (capacidade de 

reparação) e para a elaboração desta posição, que indica a transição do real 

para o simbólico. Assim, a qualidade da função paterna é fator de extrema 

importância para o desenvolvimento do ego, em que se encontra a capacidade 

de reparação que compreende a capacidade de amar, construir, criar e de 

manejar de forma construtiva os seus impulsos agressivos. 

Aberastury (1978) escreve sobre as conseqüências do pai ausente, fraco 

ou laissez-faire e considera os achados de Freud que os ensinamentos dos 

pais funcionam como uma consciência moral  - denominada superego. Para os 

psicanalistas atuais e como referido anteriormente, este superego aparece 

muito precocemente também como herança das figuras parentais e hoje se 

sabe que a falta de limites, característica da conduta do pai laissez-faire  

(...)  “não gera uma imagem boa do pai, mas pelo contrário, uma 

imagem de abandono e solidão que traz como conseqüência uma 
exigência interna paralisante e atormentadora. É como se o menino 
continuasse procurando dentro de si os limites que o pai não soube 
colocar no exterior” (p. 86). 

O pai ausente obriga o filho a tomar seu papel em um processo de 

identificação. Esse processo é acompanhado de uma eterna nostalgia da figura 

do pai e, o filho tendo que assumir o que pai ausente não cumpre, vive 

constantemente tentando exercer aquilo que ele não é capaz, fazendo isto em 

detrimento do desenvolvimento da sua própria identidade. Vê-se aí uma grande 

falha na sua função, tendo em conta que, segundo Klein (1962), o processo de 

identificação vivenciado de modo adequado, por sua vez, é extremamente 

necessário para o trabalho de reparação. Por conta disto entendemos que se a 

criança não consegue se identificar de modo satisfatório, a possibilidade de 

desenvolver a personalidade de modo satisfatório se torna remota. Isto porque 

a identificação permite a qualidade das relações com os objetos bons 

internalizados. Segundo Klein (1932/1997), em qualquer estágio da vida a 
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crença e a confiança nos objetos bons podem ser abaladas, deixando o 

individuo inseguro, porém, a intensidade e a duração desta instabilidade, de 

desalento e de perseguição determinam se o ego será capaz de reintegrar-se e 

restaurar com segurança seus objetos bons. 

Embora a paternidade seja um tema de literatura escassa no Brasil, 

tendo em vista o elevado número de estudos acerca da relação mãe-bebê, 

alguns estudos tem sido realizados, sendo que a maioria deles associa a 

ausência paterna à repercussões negativas em período precoce do 

desenvolvimento. Vizzotto (1988; 1994) e autores como Yoshida (2001); 

Vizzotto, et. al (2004) afirmam que a ausência paterna mais precoce é 

significativamente prejudicial para o desenvolvimento em geral, tanto no campo 

cognitivo quanto afetivo-relacional – na infância e na vida adulta. 

A necessidade da figura paterna ganha contornos no processo de 

desenvolvimento, de acordo com a etapa da infância. Sua atuação na fase 

inicial da vida é decisiva na resolução de conflitos em dois momentos 

importantes do desenvolvimento: o primeiro, entre seis e doze meses, quando 

a criança se vê inserida no triângulo edípico, denominado organização genital 

precoce. O segundo período é marcado pela entrada na adolescência, quando 

a maturação genital obriga a criança a definir seu papel na procriação. A 

totalidade de suas experiências com os pais e com o mundo externo, neste 

momento, tende a orientar uma forma especial de desejar e, mais tarde, de 

conceber e se relacionar com um filho (ABERASTURY, 1978). 

Embora o lugar do pai no grupo etário infantil, entre seis e doze meses, 

não seja tão destacado na literatura, como acontece com a figura materna, 

sabe-se que o contato corporal entre o bebê e o pai, no cotidiano, é referência 

na organização psíquica da criança, devido à sua função estruturante no 

desenvolvimento do ego. No segundo ano de vida, quando já existe a imagem 

de pai e de mãe, a figura paterna ganha relevo, não só para ancorar o 

desenvolvimento social da criança, mas para servir de suporte das dificuldades 

inerentes ao aprendizado deste período. É este apoio que vai alavancar o 

desprendimento da criança da estrutura doméstica confortável, até então, 
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garantida pela mãe. O movimento para alcançar autonomia, ganha maior força 

na adolescência (ABERASTURY, 1978). 



37 
 

2. MÉTODO 

 

No presente estudo utilizamos fundamentalmente o método clínico do 

tipo “estudo de caso” com base nos princípios teóricos metodológicos 

psicanalíticos. Portanto, trata-se de um estudo que se assenta nos princípios 

metodológicos qualitativos-descritivos. Turato (2000) aponta que os métodos 

qualitativos possuem cerca de um século, vindo à luz dos estudos 

antropológicos, culturais e psicanalíticos. O autor postula ainda que para o 

pesquisador qualitativo não bastam os fatos (os dados), mas é preciso a 

imaginação (interpretação) para compreender o que eles querem dizer para o 

indivíduo e para a cultura.  

Também entendemos como Minayo (1994) que a metodologia qualitativa 

é aquela capaz de incorporar a questão do significado e da intencionalidade 

como inerentes aos atos, às relações e as estruturas sociais, sendo essas 

últimas, tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, como 

construções humanas significativas. Porém, ao método clínico em especial, é 

importante considerarmos com Turato (2000) as doze características  do 

método clínico qualitativo. Sendo elas: I – Sentidos e significados como cerne 

do estudo;II- Ambiente natural como local necessário;III- Valorização das 

angústias e das ansiedades como fundamentais;IV- Valorização de elementos 

psicodinâmicos como referência;V- Pesquisador como instrumento;VI- 

Pesquisador como bricoleur;VII-  Processo como norteador do interesse do 

pesquisador;VIII- Naturezas teórica e prática como ponto de partida 

simultâneos;IX- Raciocínios dedutivo e indutivo como métodos seqüenciais de 

trabalho;X- Validade dos dados como força do método;XI- Descrição dos dados 

e interpretação como fases concomitantes;e, XII- Pressupostos conclusivos 

como passíveis de generalização. 

Vizzotto (2003) traduz o método clínico apontando que a grosso modo, o 

método significa curvar-se sobre o leito e, de início observar e descrever. A 

autora mostra que a lógica proposta pelo método clínico de abordagem 

psicanalítica perpassa um movimento espiral, isto porque, curvando-nos sobre 

o fenômeno, observamos o que ocorre, descrevemos, levantamos hipóteses 

diagnósticas e, após, intervimos. Continuamos então observando os resultados 
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e avaliamos a eficiência da intervenção; e, novamente, observamos, 

levantamos novas hipóteses e continuamos. A autora nos chama atenção para 

a importância do campo de ação, do comportamento, da conduta (do que é 

manifesto e latente) dos indivíduos, dos grupos, da comunidade ou das 

instituições, onde o observador está presente e onde o observador se afasta ao 

mesmo tempo. 

2.1 Participantes: 

Os participantes do presente estudo foram adolescentes integrantes de 

projetos sociais desenvolvidos pelo terceiro setor (ONGs), e foram 

selecionados, em princípio, a partir da idade preconizada pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA,1990), que circunscreve o período da 

adolescência dos 12 aos 18 anos de idade. Para selecionar esses 

adolescentes, numa primeira etapa do estudo, foram manuseados cerca de 

200 prontuários de jovens participantes de uma Ong (Organização não 

Governamental), e destes foram excluídos os prontuários de crianças com 

menos de doze anos, e os jovens com mais de dezoito anos. Desta triagem 

resultaram 54 prontuários. Após, esses 54 adolescentes responderam a um 

questionário com o objetivo de caracterizar a amostra, bem como verificar 

quais jovens eram pertencentes ou integrantes de núcleos familiares chamados 

monoparentais (que viviam em companhia de apenas um dos membros 

parentais- mãe ou pai), e os núcleos familiares comuns ou convencionais (que 

viviam na companhia de ambos membros parentais – pai e mãe). Esses 54 

jovens de 12 a 18 anos configuraram 3 grupos de diferentes organização 

familiar: Grupo 1: 26 adolescentes pertencentes a famílias convencionais, ou 

seja, formada por pai, mãe e filhos que vivem juntos; Grupo 2:  20 adolescentes 

pertencentes às famílias Monoparentais - jovens que conviviam com apenas 

um genitor como provedor da família; Grupo 3:  07 adolescentes pertencentes 

a outras formas de organização familiar, em que não se observou a presença 

de nenhum dos genitores (nem o pai, nem a mãe) no ambiente familiar, seja, 

por abandono ou morte; acresce-se ainda que foi encontrado 01 caso jovem 

em condição de abrigamento. 
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Após, na segunda etapa do estudo, foi feito um sorteio aleatório, para 

extrair uma sub-amostra para realização do estudo clínico e, entre aqueles 

adolescentes pertencentes às 26 de famílias convencionais, foram  extraídos 3 

casos; entre os 20 de famílias monoparentais extraímos 2 casos , e entre 

aqueles 08 casos de outras organizações familiares extraímos 1 caso. 

Assim, a amostra da 1ª. etapa do estudo fora composta de 54 casos em 

que descrevemos uma caracterização sociofamiliar e numa 2ª. etapa a amostra 

resultou em 6 casos de adolescentes que foram estudados clinicamente. 

2.2 Local: 

A pesquisa foi realizada numa Organização não governamental que 

presta atendimento dentro dos princípios norteadores do Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA,1990). Na coleta de dados foram utilizadas as 

dependências da Instituição, ou seja, salas de atendimento individual e salas 

coletivas para aplicação do questionário. Os dados clínicos foram coletados 

também na Organização, em salas adequadas para esse fim como a sala de 

atenção psicossocial. 

2.3 Instrumentos: 

Para atingirmos os objetivos do presente estudo foram utilizados os 

seguintes instrumentos: 

2.3.1 Questionário de caracterização sociocultural e familiar – que 

levantou dados socioculturais e familiares da amostra de 54 jovens que 

participavam de projetos sociais na Organização não Governamental (ong - 

terceiro setor) onde o trabalho fora realizado (Anexo I); 

2.3.2 Entrevistas semi dirigidas com o responsável pelo adolescente e 

com o adolescente. O “Roteiro de Entrevista” foi elaborado com dados gerais 

para serem levantados, contendo informações complementares sobre a 

dinâmica familiar (Anexo II). 

Faz-se importante aqui, considerarmos que com relação à técnica não 

diretiva, compartilhamos com os postulados de Bleger (1972/2003) quando 

expõe que “a entrevista é um instrumento fundamental do método clínico e é, 
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portanto, uma técnica de investigação científica em psicologia.” A entrevista 

aberta permite ao entrevistador uma ampla liberdade para as perguntas, com 

toda flexibilidade em cada caso particular. Ainda, sobre a técnica da entrevista, 

Ocampo e Arzeno (1979/2001) apontam como um dos objetivos da entrevista 

inicial, perceber a primeira impressão do entrevistado, considerando 

importantes aspectos, tais como linguagem corporal, expressão verbal, gestos, 

clareza ou confusão na fala; outro importante objetivo, entre muitos outros 

mencionados pelas autoras, seria estabelecer um bom rapport para reduzir ao 

mínimo a possibilidade de bloqueios e paralisações e criar um clima favorável à 

aplicação dos testes. 

2.3.3 Teste de Apercepção Temática – TAT 

O Teste de Apercepção Temática se trata de uma técnica projetiva, de 

autoria de Murray (1967/1950).O instrumento propõe um princípio de 

transcrição, extraindo das histórias elaboradas, as analogias possíveis com a 

história da vida e com os problemas do sujeito. O Teste de Apercepção 

Temática, portanto, é um instrumental projetivo de investigação da 

personalidade composto por 31 pranchas, que apresentam figuras em preto e 

branco, e uma prancha em branco. As imagens são representadas por 

reproduções de quadro ou gravuras com significado sempre ambíguo, a 

exceção da prancha de número 16 completamente em branco, favorecendo, 

dentre outras, a projeção da imagem ideal que o sujeito tem de si mesmo. Há 

pranchas que são específicas para o sexo masculino (as iniciais das palavras 

impressas atrás da prancha, determinam para qual sujeito são destinadas cada 

uma: R, rapaz; H, homem; F,feminino;M, moça). Assim as imagens são 

enumeradas de 1 a 20, devido às variantes. Em sua forma de aplicação, o 

sujeito é solicitado criar uma história para cada uma dessas pranchas que são 

apresentadas pelo examinador. O sujeito então é instruído a relatar como o 

acontecimento apresentado surgiu, o que ocorre no momento, o que pensam e 

sentem os personagens, qual o final da história e seu título. No que tange a 

prancha em branco, o sujeito deve imaginar uma cena, descrevê-la e depois 

contar uma história, realizando as mesmas solicitações das pranchas 

anteriores. 
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Para esse estudo optamos por selecionar algumas pranchas destinadas 

a adolescentes, enfatizando as pranchas que traduzem situações referentes à 

figura de autoridade, aspirações profissionais, sentimentos de tristeza, 

abandono, atitudes anti-sociais, atitude frente à figura materna e paterna, e 

conflito edipiano, conforme Murray (1950/2005) 

A seguir, apresentaremos uma descrição das pranchas selecionadas: 

Prancha 1 – “O menino e o Violino” 

É a primeira prancha a ser aplicada, pois não revela uma situação 

ameaçadora. A temática mais freqüente encontrada refere-se à relação com a 

autoridade (pais, professores) e com o dever e ideal do ego. 

Prancha 2 – “A estudante no campo” 

Evoca a área das relações familiares, percepção do ambiente e o nível 

de aspiração. Por apresentar três personagens traz também a tona a questão 

das relações heterossexuais e do conflito edipiano. 

Prancha 3 – “Curvado sobre o divã” 

Trata-se de um estímulo de grande carga dramática. Evoca associações 

referentes à tristeza, ao abandono, desespero, depressão. Também por 

apresentar personagens de sexo indefinido, pode evocar aspectos relativos à 

homossexualidade ou os conflitos com a mulher e a feminilidade. 

Prancha 4 – “A mulher que retém o homem” 

Esta envolve também a área referente aos conflitos heterossexuais 

(abandono, ciúme) e também controle x impulso. 

Prancha 6RH – “O Filho que parte” 

Remete o indivíduo à sua relação com a figura materna(dependência-

independência, abandono-culpa, incesto). 

Prancha 7RH – “Pai e filho” 

Remete o indivíduo à sua relação com a figura paterna. Pode trazer 

vários conteúdos, entre eles, autoridade, ausência, raiva, ciúme, entre outros. 

Prancha 8RH – “A intervenção cirúrgica” 

Trata-se de um estímulo desconcertante na sequência. A imagem pode 

ser percebida como um sonho, ou o segundo plano como uma lembrança do 

passado ou um futuro projetado. Abarca questões relativas a 

agressividade(auto e hetero). 



42 
 

Prancha 13HF- “Mulher na cama” 

Estímulo dramático, traz conteúdo das relações heterossexuais e à 

sexualidade associada à agressividade, entre outros. 

Prancha 16 – “Em Branco” 

Uma vez que o estímulo é totalmente branco, o sujeito é levado a 

projetar-se totalmente. 

É importante relatar, que o Teste de Apercepção Temática, embora 

contemple avaliação própria proposta por seu autor (MURRAY, 1950/2005), no 

presente estudo procuramos avaliá-lo levando em consideração o conteúdo 

projetado como um todo e adaptamos essa análise do conteúdo com algumas 

contribuições, de Trinca (1987, 1997) e Tardivo (1997) para análise do 

“Procedimento de Desenhos-Estórias”, nos valendo de suas descrições de 

mecanismos defensivos e de atitudes básicas. Também nos valemos da 

própria “livre expressão” do conteúdo analisando segundo o próprio referncial 

psicanalitico. Tal decisão deveu-se ao estabelecimento de uma coerência 

teórica, pois esses autores asseguram-se do referencial kleiniano, e, portanto, 

condizente com o referencial utilizado na presente investigação. As categorias 

desenvolvidas abarcam aspectos da personalidade que se relacionam entre si 

de forma dinâmica e, como trata-se também de categorias que se utilizaram de 

um referencial psicanalítico Kleiniano e prioriza o conteúdo do material 

projetado, julgamos adequada tal adaptação. Além disso, ao final de cada 

caso, apenas para fim didático, procuramos agrupar o conteúdo analisado e o 

descrevemos num quadro sintético, mas que respeitou esse mesmo referencial 

de análise psicanalítico-kleiniano.  

2.4 Procedimentos 

Após definição do estudo e autorização e aceitação da instituição para a 

realização do estudo, demos início às etapas de seleção da amostra, pois 

inicialmente, de forma exploratória, foram separados os prontuários dos jovens 

de toda instituição. A partir do questionário considerou-se três grupos de 

adolescentes e, para seleção desses 03 grupos, partimos da idade preconizada 

pelo referido Estatuto da Criança e do Adolescente; de modo que, numa 

primeira etapa, foram manuseados cerca de 200 prontuários de jovens 

participantes de uma ONG, e destes foram excluídas as crianças com menos 
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de 12 anos, e os jovens com mais de 18 anos. Desta triagem resultaram 54 

prontuários, de jovens dos sexos feminino e masculino. Após, foi aplicado um 

questionário com o objetivo de caracterizar a amostra, bem como verificar 

quais jovens eram pertencentes ou integrantes de núcleos familiares chamados 

monoparentais (que viviam em companhia de apenas um dos membros 

parentais- mãe ou pai), e os núcleos familiares comuns ou convencionais (que 

viviam na companhia de ambos membros parentais – pai e mãe). Destes 54 

prontuários aplicados, verificou-se que 26 eram jovens que pertenciam às 

famílias convencionais, 20 de famílias monoparentais e 07 de outras formas de 

organização (viviam com outras pessoas – conhecidos, aparentados, tios, só 

irmãos) e 1 deles era um jovem em condição de abrigamento. Assim, fez-se um 

sorteio aleatório para seleção dos casos que seriam investigados pelo método 

clinico; de modo que, entre aqueles 26 de famílias convencionais, foram 

extraídos 3 casos, de um sorteio entre os 20 de famílias monoparentais 

extraímos 2 casos , e dos 08 casos de outras organizações familiares 

extraímos 1 caso. 

Assim, com o levantamento sócio familiar, obtivemos dados que 

retratavam os elementos iniciais necessários para verificação dos objetivos da 

pesquisa e seleção da amostra clínica. Utilizamos os dados fornecidos pelo 

questionário para duas finalidades: inicialmente para delinear o perfil global dos 

adolescentes, e posteriormente para selecionar os grupos de jovens em cujas 

organizações familiares o pai se encontrava ausente. Os dados numéricos 

referentes à caracterização destes adolescentes foram tratados de forma 

descritiva. Após essa etapa do estudo, prosseguimos com a pesquisa 

qualitativa, optando pela seleção aleatória de nossa amostra. Nesta segunda 

etapa a amostra foi selecionada por sorteio aleatório, porém os jovens e seus 

responsáveis foram convidados a participar do estudo, o que resultou, 

entretanto, numa amostra por conveniência conforme explicam Rea e Parker 

(2000). 

Assim sendo, o estudo clinico contou com 06 casos. Salientamos que foi 

excluído (1 caso) de jovem abrigado, dado o pressuposto de seu 

comprometimento psicossocial, o que não levaria a nenhum resultado 

significativo no que se refere à questão monoparentalidade e introjeção da 
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figura paterna, pois outras variáveis poderiam estar presentes e com 

interferência significativa em seu desenvolvimento infantil. 

 No estudo desses 06 adolescentes, procedeu-se uma entrevista semi-

dirigida com o responsável (coleta de dados familiares e de histórico de vida, 

bem como autorização dos mesmos para realização do trabalho com os 

adolescentes) e após, para estabelecimento de contato e aproximação, 

procedeu-se uma entrevista semi-dirigida e após, foi aplicado o TAT – Teste de 

Apercepção Temática. Os dados da segunda etapa seguiram caminho clínico e 

psicanalítico, sendo feitas análises do conteúdo – manifesto e latente de todo 

material clínico, advindo tanto das entrevistas quanto do próprio TAT. 

No TAT consideramos todo o comportamento verbal e não verbal do 

sujeito; as mudanças de postura, reações, alteração de voz, silêncio, sinais 

diversos. Tanto o tempo de reação, quanto os demais comportamentos foram 

observados, pois partimos da premissa que diante de um estímulo de impacto, 

o sujeito precisa se reorganizar frente a ele.  

Destacamos que nessa análise de conteúdo dos casos, também 

lançamos mão de uma analogia, ao utilizarmos a idéia do pianista Mussorgsky 

que escreveu a peça “Quadros de uma Exposição”1, pois esse artista escolheu 

10 dentre os quadros expostos por um pintor amigo e compôs uma música 

para cada um deles, unindo-os através de um tema comum (Promenade) as 

várias partes da peça. O Promenade (RUSS, 1992; MOTA, 2010) Promenade – 

retorna sempre, representando o próprio compositor que observa, por vezes 

despreocupado, outras vezes reflexivo ou melancólico (VALENTE, 2007). 

                                                           
1
 Quadros de uma Exposição  - trata-se de uma peça (suíte) escrita para piano por Modest 

Mussorgsky no ano de  1874. Na ocasião em que o artista compõe a sua obra, um pintor e 
grande amigo de Mussorgsky chamado Viktor Hartmann,  havia falecido  meses antes de uma  
exposição de seus quadros em uma galeria de São Petersburgo, na Rússia. Ao visitar a 
exposição, Mussorgsky inspirou-se a quis  homenagear o amigoç de modo que escolheu dez 
dos quadros expostos e compôs uma música (suite) para cada um deles. Uniu através de um 
tema comum (“Promenade”) as várias partes da peça. As músicas exploram a corrente 
folclórica russa e o estilo de piano é inovador em sua austeridade e ausência de tessitura. 
Composta em uma época em que o piano era instrumento de brilho virtuosístico, a suíte foi 
durante algum tempo ignorada. Claude Debussy, grande compositor francês, admirador de 
Mussorgsky, estudou bastante esta suíte, pelo seu caráter singular e a retomou para o público 
mundial (RUSS, M. Mussorgsky: Pictures at an Exhibitio. Cambridge, UK: University Press, 
1992); MOTA, D.A.R. Quadros de uma exposição, diferentes formas de orquestração. Anais do 
I Simpósio Brasileiro de Pós-Graduandos em Música e XV Colóquio do Programa de Pós-
Graduação em Música da UNIRI, 2010. disponivel em : 
http://www.unirio.br/simpom/textos/SIMPOM-Anais-2010-DanielAndrioli.pdf;  ( Wikipédia, 2012). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mussorgsky
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mussorgsky
http://pt.wikipedia.org/wiki/1874
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Petersburgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Claude_Debussy
http://www.unirio.br/simpom/textos/SIMPOM-Anais-2010-DanielAndrioli.pdf
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Assim, ao utilizarmos a idéia do pianista, e a partir da exposição das pranchas 

escolhidas, delineamos uma síntese da história de cada jovem e unimos a um 

tema comum, denominando assim como o pianista, o Promenade. 

2.5  Aspectos Éticos: 

A realização da pesquisa segue as exigências éticas e científicas 

contidas na resolução 196/96 do CNS, Conselho Nacional de Saúde, órgão 

regulador das diretrizes e normas de pesquisa com Seres Humanos.  

A eticidade em pesquisa implica na utilização do “Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido” (Anexo III). Isto significa que o sujeito e seu 

responsável que consentirem em participar do estudo deverão fazê-lo por 

escrito, fato que não impede o sujeito investigado de desistir da participação no 

decorrer do processo, sem nenhum prejuízo pessoal. Quando se trata de 

grupos vulneráveis como o de adolescentes por exemplo, quem consente a 

participação é o responsável, porém o(a) menor de idade precisa se manifestar 

em relação a participação efetiva na pesquisa, declarando o seu assentimento. 

A Resolução 251/97 do Conselho Nacional de Saúde (CNS, 1997) 

afirma que quando se trata de sujeitos cuja capacidade de autodeterminação 

não seja plena, além do consentimento do responsável legal, deve ser levada 

em conta a manifestação do próprio sujeito, ainda que com capacidade não 

plenamente desenvolvida. Já a resolução 16/00, do Conselho Federal de 

Psicologia, que trata da pesquisa com seres humanos, estabelece que, mesmo 

já tendo consentimento dos pais ou responsáveis, as crianças e os 

adolescentes devem ser também informados, em linguagem apropriada, sobre 

os objetivos e procedimentos da pesquisa e devem concordar em participar 

voluntariamente da mesma manifestando seu assentimento (Art. 5, item 3). 

 Assim, o presente estudo respeitou todos esses procedimentos. Neste 

sentido, a pesquisa envolvendo Seres Humanos deverá sempre tratá-los em 

sua dignidade, respeitando a sua autonomia e defendê-los em sua 

vulnerabilidade. 

Destaca-se ainda que esse estudo possui aprovação do Comitê de ética 

e pesquisa da Universidade Metodista de São Paulo para sua realização, 

conforme  (Anexo IV). 
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Riscos e Benefícios: 

Compreende-se que a pesquisa não oferece risco ou danos aos 

participantes, bem como para a instituição na qual foi realizada a pesquisa.  

Entendemos, no entanto, que a entrevista e o estímulo do instrumento utilizado 

pode mobilizar angústia e, por isso, nos comprometemos com a instituição a 

dar apoio psicológico ou fazer encaminhamento adequado caso fosse 

necessário. Por fim, consideramos que investigações como esta podem trazer 

benefícios para o desenvolvimento do conhecimento científico. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apresentamos, a seguir, duas etapas do presente estudo. Uma primeira 

etapa, em cumprimento ao primeiro objetivo desse estudo, apresenta-se a 

caracterização de uma amostra de adolescentes pertencentes a projetos 

sociais de uma Organização não Governamental (Ong) comunidade carente, 

segundo a organização sóciofamiliar. Numa segunda etapa, apresentam-se os 

estudos de 06 casos de adolescentes pertencentes a diferentes organizações 

familiares. 

3.1. Caracterização da amostra de adolescentes: 

Quanto à faixa etária: 

Com relação à faixa etária, observamos que dos 200 prontuários 

manuseados, 54 (27%) eram de adolescentes, segundo os parâmetros 

norteadores estabelecidos pelo ECA (1990); os demais prontuários referiam-se 

às crianças com menos de 12 anos e aos jovens com mais de 18 anos. Desses 

54 jovens, 09 jovens contavam 12 anos de idade; 08 contavam 13 anos; 11 

tinham 14 anos, outros 11 adolescentes contavam 15 anos; 03 tinham 16 anos; 

12 deles tinham idade de 17 anos e nenhum jovem estava com 18 anos de 

idade. 

Quanto ao gênero: 

Com relação ao gênero, observa-se predomínio de adolescentes do 

sexo feminino, contemplando 31 adolescentes e, 23 adolescentes do sexo 

masculino. 

Quanto à escolaridade: 

Em relação à escolaridade observa-se um percentual equilibrado, sobre 

o qual 50% da amostra encontra-se no ensino médio, e 50% encontra-se no 

ensino fundamental, mostrando assim que todos encontram-se vinculados a 

instituição escolar. 
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Quanto à habitação: 

Ao que se refere à habitação, observa-se que a maior parte dos 

adolescentes residia em casa própria, correspondendo ao número de 40 casos, 

e 11 adolescentes habitavam com suas famílias em casa alugada, e 03 casos 

residiam em residência cedida. 

Quanto à ocupação: 

Em relação à ocupação observa-se que a maior parte dos adolescentes 

não realizava atividades profissionais. Foi observado que apenas 07 

adolescentes trabalhavam e, seus trabalhos revelaram atividades sem vínculos 

empregatícios, chamados “bicos”, além de que esssas ocupações eram tidas 

em períodos chamados popularmente de “altas temporadas”, pois são períodos 

de verão e primavera, quando as praias são mais frequentadas por turistas. 

Deste modo esses adolescentes se ocupam de funções de garçons ou 

auxiliares e ajudantes em quiosques, bares ou em restaurantes à beira mar. 

Quanto à organização familiar: 

Em relação à organização familiar observamos que a amostra de 

adolescentes pertence a três grupos distintos. 

 

FIGURA 1 – Formas de Organização Sociofamiliar da amostra de adolescentes 

 

Observamos (Fig 1) que a amostra de 54 adolescentes fora composta 

por três grupos -  Grupo 1: o mais numeroso dos grupos é composto por 26 

famílias convencionais, ou seja, famílias formadas por pai, mãe e filhos que 

vivem juntos; Grupo 2: Família Monoparental 20 famílias de jovens que têm 
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apenas um genitor como provedor da família; Grupo 3: Formado por diferentes 

organizações familiares, sendo 8 famílias (nesta composição familiar não se 

observa a presença dos genitores (nem o pai, nem a mãe) no ambiente 

familiar, seja por abandono ou morte. 

Observamos assim, numa primeira vista, um predomínio de jovens 

pertencentes a famílias convencionais; porém, ao somarmos o Grupo 2 

(Famílias Monoparentais) com o Grupo 3 (Outras Formas de Organizações 

Familiares) temos um índice mais alto de jovens que não têm o pai residindo no 

lar; fato que representa uma amostra equivalente de jovens que vivem em 

famílias convencionais (pai, mãe e irmãos) e aqueles que vivem sem a 

presença de um dos genitores ou de ambos os genitores. 

Diante do exposto e, considerando a ausência paterna como variável 

independente relevante, apresentamos um segundo gráfico com os dados 

provenientes das famílias monoparentais. 

           Quanto às Famílias Monoparentais 

 

FIGURA 2 – Gênero do genitor responsável pela família monoparental 

 

Considerando as Famílias Monoparentais, observa-se uma 

predominância das famílias chefiadas por mulheres. As famílias de gestão 

feminina apontam para 19 casos, já aquelas cujo genitor masculino é provedor 

do lar, ocupa um caso apenas entre as famílias levantadas. 
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Esses dados de uma amostra restrita de uma instituição parecem 

coincidir com as grandes amostras estratificadas apresentadas nos estudos 

realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Esse 

instituto já apontou que nas últimas décadas, no Brasil, veio destacar as 

tendências mais proeminentes de organizações familiares e as famílias 

chefiadas por mulheres representam número significativo (IBGE, 2009). 

É interessante também lembrarmos as análises do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada – IPEA (2010) que aponta que estudos com esse tipo de 

família muitas vezes é examinado quando se quer compreender o fenômeno da 

precariedade da vida das mulheres e, ainda, a “feminização” da pobreza. Isso 

porque, em muitos casos não se pode considerar como “vantagem” o fato de 

mais mulheres serem consideradas responsáveis por suas famílias e a 

ausência do cônjuge, especialmente no caso de haver crianças menores a 

serem sustentadas, o que faz com que a renda feminina seja, por vezes, 

insuficiente e coloca essas mulheres em situação de maior fragilidade. Entre 

2001 e 2009, a proporção desse tipo de família no Brasil, de acordo com a 

última PNAD, apresenta 17,3% dos arranjos familiares. 

De acordo com dados da Síntese de indicadores sociais, do IBGE, entre 

as famílias formadas por mulheres sem cônjuge com todos os filhos menores 

de 16 anos, 46,6% tinha renda per capita de até ½ salário mínimo em 2009; na 

região Nordeste, a proporção chega a 62,5% (IBGE, 2009). 

É importante destacar, que essa primeira etapa do estudo teve o intento 

primeiro de um levantamento da situação ou forma de organização 

sóciofamiliar dessa amostra de adolescentes, bem como de uma seleção 

representativa dos jovens a que nos propúnhamos estudar clinicamente. 

Entretanto, os casos clínicos estudados e apresentados a seguir foram 

resultados de uma amostra por conveniência (REA; PARKER, 2000), ou seja, 

nossa amostra resultou em 06 casos que, além de serem sorteados, também 

aceitaram fazer parte do estudo, não sendo, portanto, representativa da 

população de adolescentes. Mesmo assim consideramos importante 

apresentar esses dados relativos à amostra total de adolescentes e sua 

organização sóciofamiliar, tendo em vista que essa apresenta um panorama de 
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dados que consideramos importantes de serem investigados em estudos 

posteriores. Isso principalmente porque o dado relativo ao tipo de organização 

sociofamiliar indica (nessa pequena amostra) uma situação preocupante, ou 

seja, mais da metade dos adolescentes parece viverem sem um referencial 

parental importante para seu desenvolvimento psicossexual e psicossocial. 

A seguir, passamos à análise clínico-qualitativa, ou seja, aquela em 

buscamos descrever aspectos do funcionamento psíquico desses jovens, 

oriundos desses diferentes núcleos familiares, com ênfase na descrição do 

significado da figura paterna para esses mesmos adolescentes.  

 

3.2  Estudo Clínico 

Em cumprimento aos segundo e terceiro objetivos, passamos à análise 

psicodinâmica dos casos de adolescentes pertencentes aos núcleos familiares 

que chamamos de “diferentes organizações familiares”, ou seja, nos casos a 

seguir, encontram-se dados de adolescentes pertencentes aos diferentes 

modelos de organização sociofamiliares, sendo 26 sujeitos que pertenciam à 

família convencional, 20 à famílias monoparentais, e 08 a outros modelos 

sociofamiliares. 

Descrevemos a seguir a síntese das entrevistas semi-dirigidas e do 

Instrumental Projetivo. Em anexo, encontram-se as entrevistas na íntegra 

(Anexo V).  

Ao final de cada caso, procuramos aglutinar, reduzindo toda análise e 

descrevê-la num quadro composto por 5 categorias: desejos, fantasias 

inconscientes, sentimentos predominantes, medos, e recursos defensivos. O 

intento dessa síntese foi por mera questão didática, pois buscamos facilitar a 

leitura do caso. 

Após essa análise, também buscamos descrever cada caso, fazendo 

uma analogia com a idéia de Mussorgsky em sua obra musical “Quadros de 

uma exposição” de 18742 (Wikipédia, 2012) e elaboramos uma descrição de 

                                                           
2
  Uma descrição em detalhes da obra encontra-se anexo VI 
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cada caso utilizando um eixo condutor, denominado Promenade. Como 

mencionado anteriormente, o autor descreve, em metáforas, através das notas 

do piano, um passeio em uma exposição de quadros, tendo os temas como 

guia. As músicas isoladas dos quadros são unidas por um tema inicial e por 

quatro “intermezzo” da mesma melodia, interpretada com diferentes harmonias 

através da obra.  

Assim, em muitos momentos, na análise das pranchas do TAT, essa nos 

remeteu à idéia do compositor, pois cada peça é uma pintura, cheia de títulos 

de fantasia que despertam múltiplas associações. E, tal como na suíte, houve 

momentos (quadros) representativos da tipicidade da passagem da 

adolescência para a idade adulta, mas também, como o “promenade” os casos 

nos mostraram sínteses de todas as vivências (identificações, projeções) tidas 

a partir de suas relações de objeto da mais tenra infância.   

Passamos à descrição e análise dos casos: 
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 3.2.2 CASO 1- JOSÉ 

 “A família convencional formada por pai, mãe e irmãos” 

Genetograma: 

 

Dados Gerais obtidos pelas entrevistas3  

José é um adolescente de 13 anos que cursa a 6 ª série. Foi criado 

pelos pais, e atualmente mora com eles. É o mais velho de quatro irmãos. 

Segundo a mãe, o jovem é tímido, inibido, e retraído. Relata que colocou o filho 

para participar dos projetos desenvolvidos pelo Terceiro Setor como uma 

tentativa de promover socialização do filho.  

José não apresenta dificuldades escolares. As queixas advindas da 

escola são em relação à timidez, e dificuldades de socialização. É apelidado de 

“Nerd” pelos colegas, pois José é tido como estudioso, correto, quieto. 

Na ausência dos pais exerce o cuidado para com os irmãos, ficando 

responsável pelos mesmos.  

A mãe representa liderança para a comunidade. O pai do jovem trabalha 

o dia todo, retornando ao lar apenas à noite. 

A mãe tem doença de pele, não soube identificar qual é o nome da 

doença, mas relata realizar tratamento.  

                                                           
3
 as entrevistas completas encontram-se em Anexo V 
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Na entrevista inicial o jovem se apresenta tímido, envergonhado. Relata 

não ter muitos amigos, e que se diverte sozinho andando de bicicleta, 

empinando pipa, ou indo à praia. José relata que cuida dos irmãos mais novos 

na ausência da mãe. Ao falar da mãe apresenta-se orgulhoso frente ao 

desempenho da mãe em prol da comunidade. Ao falar do pai, o jovem relata 

que vê o pai apenas a noite. 

 

DADOS DO INSTRUMENTO PROJETIVO (TAT) E ANÁLISE DO MATERIAL 

PROJETIVO DE JOSÉ: 

PRANCHA 1 - Felipe o violinista  

Um dia Felipe foi pra Igreja tocar aula de violino. Mais era uma quinta feira e não tinha 
aula. Teve um dia que ele foi e a mesa dele tava vazia. 
O professor falou: Você não vai tocar? 
Ele respondeu: Não, estou com dor de cabeça. 
Felipe foi ficou esperando passar a dor de cabeça e passou. 
aí ele tocou e o professor deu E de excelente. 

 

Análise: O jovem primeiro percebe(o violino), após a mesa fica vazia, não vê 

mais o violino. Observa-se também conteúdo fantasioso, ou seja, não tem o 

instrumento em si, mas já toca magicamente. Com sua dor de cabeça, dá 

indicativos de que quer se esquivar do relacionamento . As Atitudes Básicas 

referem-se à insegurança e aparecem as dificuldades de crescimento, 

desenvolvimento, atitudes de evitação e medos de não conter os impulsos, 

suscitados pelo conteúdo sexual desta prancha. 

 

PRANCHA 2 – Maria a guerreira 

Um dia Maria que faz faculdade estava indo pra faculdade. Mas o seu namorado tava 
arrumando o cavalo com a cerragem, e sua mãe estava olhando para seu namorado 
encostada em uma árvore. 

Daí Maria chegou na faculdade e disse pras colegas dela: 

Meu namorado está arrumando o cerrado. Quando as plantações crescerem vou 
comprar uma casa e vai sair dessa vida. 

Então passou 2 meses e as plantações cresceram. Seu namorado recolheu as 
plantações e foi vender. 

O dinheiro deu menos que R$ 500,00, mas Maria comprou madeiras e fez sua própria 
casa. 

Passou um ano Maria e seu namorado se casaram e viveram felizes para sempre. 
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Análise: José parece estar identificado com o namorado de Maria, e se 

aproxima de forma concreta da sua realidade social presente. Apresenta 

também um mundo de fantasias pouco mais empobrecidas, sugerindo a 

hipótese do retraimento. Também entendemos que a ansiedade experimentada 

é paranóide (com a figura da mãe que vigia), e surge também uma 

necessidade de aceitação e êxito. 

PRANCHA 3  - A felicidade de Josefa 

Josefa estava no hospital porque seu filho estava muito doente e estava na UTI. 
Quando João saiu da UTI estava desacordado, então Josefa o agasalhou para o 
esquentar e ele acordar.  

Então João acordou e Josefa se animou,  

então Josefa perguntou pro médico se está tudo bem com João e o médico respondeu 
que sim e deu alta pra João. 

E Josefa foi pra casa com o filho. 

Análise: José apresenta necessidade de proteção e abrigo, também suscita o 

bebê doente que quer voltar para o útero da mãe. Numa necessidade 

regressiva parece experimentar os três lutos da transição da fase infantil para a 

adolescência, conforme preconizado por  Aberastury (1981), ao afirmar que 

nesse período o adolescente passa por três lutos contemplando o luto pelo 

corpo infantil, o luto pela identidade infantil, e o luto dos pais da infância.O 

jovem parece buscar proteção frente ao mundo externo que pode ser 

ameaçador. Ele imagina que vai ser atacado (com medo da doença, do 

hospital). Apresenta então uma necessidade de manter as coisas da infância. 

 

PRANCHA 4 – Romeu e Julieta 

Era uma vez Romeu e Julieta. Marcaram um encontro em um restaurante. 
Julieta foi a primeira a chegar e Romeu estava demorando. Quando ele chegou, 
Julieta não estava lá. então Romeu pegou seu carro e foi até a casa de Julieta. 
chegando lá Julieta estava lá. Romeu foi pra varanda da casa de Julieta e ficaram 
olhando a lua. 

 

Análise: O jovem apresenta Julieta como figura poderosa, identificando-se com 

Romeu. Apresenta conteúdo dessexualizado, tenta formar parelha, mas a 

mulher fálica amedronta. Assim a resolução edipiana é tentada, porém por 

medo, recolhe-se. 
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PRANCHA 6 – Os alienígenas 

José estava na casa de sua mãe, quando sua mulher estava indo pra casa de José, 
então quando faltava seis metros os alienígenas absorveram a mulher de José.então a 
mãe de José e José ficaram olhando. 
depois de 2 anos a mulher de José voltou e a mãe de José disse: 
que que eles fizeram com você? 
nada, só me levaram pq pensaram que eu era uma galinha que botava ovos... 
então José falou: 
esses alienígenas são burros mesmo. 
 

Análise: José apresenta medo, e parece vivenciar os lutos. O jovem retrata o 

medo em relação à genitalidade. Parece que a porta de entrada para o 

acasalamento com mulher, é absorvida pelos alienígenas. Observa-se o desejo 

e o medo de tomar de fato o lugar do pai, como figura potente, procriadora e 

fértil.  

Embora tenha seus desejos e então aparecem sentimentos ambivalentes 

próprios da adolescência, conforme aqueles descritos por Knobel (1981a., b.). 

PRANCHA 7 – Chico – o exemplo 

Era uma vez Chico. Ele era desenhista e então Chico falou pro seu filho: 
O que você não segue o meu exemplo e saí do mundo das drogas. 
Então o filho de Chico respondeu: 
Está bem pai. Então me dá um quadro, os pincels e as tintas e falou: 
Pai: Fique naquela parede e o desenhou. 
e o filho de Chico virou artista. 

 

Análise: É a primeira vez que o jovem identifica-se com a figura masculina. 

José precisa da autorização paterna para crescer, ser “macho” Traz, ou projeta 

suas “figuras significativas” como figura paterna positiva. 

PRANCHA 8 – 

Eu não tenho idéia pra essa não! (José não faz essa produção). 

Análise: Nesta prancha José solicita que mude para outra. Sugere a castração 

propriamente dita. A prancha suscita no jovem muito medo. (Suas “ansiedades 

básicas”,suscitam persecutoriedade que vem num crescente das pranchas 

anteriores). 

PRANCHA 13 – Alan – o chorão 
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Alan estava na casa de sua namorada e sua namorada desmaiou. quando Alan pegou 
no pulso de sua namorada, não escutava, não sentia os batimentos cardíacos do 
coração..então Alan chamou a ambulância. 

o médico que fica na ambulância disse pra Alan: 

Infelizmente sua namorada morreu e Alan pos se a chorar. 

 

Análise: Observa-se que frente à fantasia, a mulher é eliminada (mata a 

mulher). Os sentimentos derivados do conflito são ambivalentes, luta entre 

instinto de vida e de morte, próprios da fase de elaboração da posição 

esquizoparanóide e da vivência da posição depressiva. Apresenta muita 

angústia e extrema dificuldade de se relacionar. 

PRANCHA 16 –Petherson – o sonhador 

Um dia petherson foi para a sua escolhinha de futebol e falou ao professor: 

- quando eu crescer eu que ter o futuro do Lionel Messi. 

Então seu professor respondeu: 

-Petherson nada é impossível. 

Então Petherson disse: - É verdade professor. 

E Petherson você pode ser sim um jogador de futebol é só você se esforça que você 
consegue. 

Passaram-se 10 anos e Petherson já estava com 20 anos e estava jogando no  

Barcelona Futebol Clube. 

 

Análise: Após uma prancha de fracasso e impotência, o jovem apresenta 

desejo de superação. Identifica-se com figura masculina forte/ herói como 

Messi. E com o professor como figura de conselheiro, instrutor como figura 

paterna positiva; e em suas “Tendências e Desejos” apresenta necessidade de 

realização e autonomia. Apresenta a idealização como defesa e também a 

identificação(positiva). 

Ao identificar-se com essas figuras masculinas, verifica-se uma tentativa de 

resolução de conflito edípico. Ou eu fico com meu pai ao lado, ou o destrono. 

A seguir apresentamos um quadro (I) que sintetiza os principais 

elementos da análise dos dados e que consideramos como aqueles que 

representam o funcionamento psíquico. 
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Quadro I – Categorias representativas do funcionamento psíquico de 

José: 

 DESEJOS FANTASIAS 
INCONSCIENTES 

SENTIMENTOS 
PREDOMINANTES/ 
MEDOS 

RECURSOS 
DEFENSIVOS 

P1 Desejo de 
aprovação 
 

- Tocar o 
instrumento 
magicamente. 

- Impotência; 
- Medo de ser reprovado, 
do fracasso; 
-Ansiedade paranóide 
 

-Negação(não vê o 
violino) 

P2 -Desejo de 
crescer. 

-Fantasia de 
crescimento, de 
tornar-se forte, 
poderoso como o 
pai. 

- Iludido; 
- Medo de fracassar 

Placagem(Identificação 
Projetiva Maciça) 

P3 - Desejo de 
proteção 

-Fantasia de ser 
acolhido 

- Tristeza; -Placagem 

P4   - Apatia; 
- Medo do desamparo 
- Medo da mulher fálica 

- Negação 

P6 - De tomar o 
lugar do pai; 
- Acasalar-
se com a 
mãe. 

- Fantasias 
edipianas 

- Apatia; 
- Medo da genitalidade; 
-Medo da potência 
feminina. 

- Negação 

P7 -Desejo de 
amparo 

- Fantasia do pai que 
protege, que 
resgata, do pai 
afetivo 

-Medo da vida adulta - Identificação positiva 

P8 Adolescente 
recusou-se 
em realizar a 
tarefa 
projetiva 

 
Da retaliação 
paterna 
Da castração 

- Medo de concretizar o 
incesto; 
Da castração. 

-Paralisação 
 

P13 - De possuir 
a mulher 

- Do coito com a 
mãe(edipiano) 

-Impotência;  
-Raiva; 
- Ambivalência; 
- Medo da morte; 
- Da punição paterna 
 

 - Fomação reativa 

P16 - Desejo de 
superação 
da 
impotência 

- Fantasia de ser 
como o pai;  
- De poder 

Medo de ser punido - Solução mágica para 
resolução do conflito 
(idealização) 
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Promenade 

José se apresenta diante de um momento crucial da vida humana, a 

adolescência, e parece experimentar, de maneira dolorosa, os lutos diante do 

desprendimento. O jovem parece despender um esforço significativo para 

atingir a maturidade genital, e ocupar um papel de homem fértil e procriador. 

Vê-se diante da dor de abandonar seu mundo infantil, e a consciência de que 

vão se produzindo modificações incontroláveis dentro de si. 

É nesse sentido que Aberastury (1980, 1981) aponta para o fato de que 

a maturidade genital estimula o adolescente para relacionar-se com o outro 

sexo; o que também representa a consumação do incesto. Ao mesmo, tempo, 

define-se seu papel de procriador e, escapando do incesto, o adolescente inicia 

a busca do objeto de amor no mundo externo, o que se concretizará com a 

descoberta do par, se for conseguido o desprendimento interno dos pais. 

Aberastury (1981) chama atenção para o fato de que só a maturidade 

permitirá ao adolescente a aceitar-se independente, dentro de um impulso ao 

desprendimento e com defesas capazes de impor - se ao temor da perda do 

conhecido. E tal como explica Knobel (1981a; b.) diante das mudanças 

corporais e redirecionamento da libido, José experimenta o medo, angústia e 

as perdas, características condizentes com a chamada “Síndrome da 

adolescência Normal”. 

Na condução de suas histórias, José parece flutuar, vivenciando os lutos 

bem apresentados por Aberastury (1981). O jovem ora se apresenta como um 

bebê que quer ser acolhido e voltar para o útero da mãe, por se sentir 

desprotegido (como aparece com muita evidência na prancha (3), ora se 

apresenta assustado perante a genitalidade recuando-se; demonstrando assim 

a sua ambivalência entre querer crescer e temer crescer. Atitudes essas que 

consideramos como muito próprias da adolescência normal (ABERASTURY; 

KNOBEL, 1981a) 

Assim, é como se José precisasse da autorização paterna para lutar 

contra essas interferências estranhas (alienígenas) e tornar-se pronto para 
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entrar na genitalidade. Esse aspecto é sustentado pelos pesquisadores sobre 

paternidade(Vizzotto 1994; Vizzotto et.al.2004). 

Assim entendemos que José, ao atravessar a adolescência, como 

qualquer jovem em sua idade e tal como em Mussorgsky em meio às imagens 

de uma exposição, ouve uma música e sempre retorna o "Promenade", ou 

seja, contempla a exposição às vezes melancólico, às vezes pensativo e triste;  

mudando de estado de espírito a cada novo quadro que surge à vista, mas,  

caminha. O ritmo musical regular e irregular do compositor nos retrata o ato de 

caminhar e, numa analogia com o caso José, mostra essa 

regularidade/irregularidade do crescimento normal da adolescência. 

Como no passeio pela exposição dos quadros e o encontro do 

compositor com a obra de Viktor Hartmann, exemplificamos abaixo, embora a 

irregularidade- regularidade só possam ser vistas e sentidas na musica; segue 

a exposição:  

     (FIG 3)  . “Gnomus” (Gnomo) Sempre Vivo4                                                                       (FIG 4)          “Il Vecchio Castello”-  

                                                                                                                                    (Andante molto cantabile e con dolore) 
 

 

 

 

 

 

 

Na obra  “Gnomus o pintor representa um velho 

anão corcunda e desajeitado e  na musica Mussorgsky ilustrou o personagem 

                                                           
4 Esta imagem mostra um dos figurinos de Viktor Hartmann para um renascimento da ópera de Glinka Russlan e 

Ludmilla. O malvado feiticeiro Chernomor usa um turbante coroado por um morcego, e tem um aparato em que se situa 

uma coruja. A ópera foi realizada com desenhos Hartmann em 1871 no teatro Maryinsky, em São Petersburgo. A figura 

ameaçadora de Chernomor fornece ecos distantes do Gnome, "imagem" primeira que Mussorgsky inspirou-se para a 

suíte. Projeto original de Hartmann já há muito desapareceu (Disponível em: http://www.stmoroky.com/ 

reviews/gallery/pictures/hartmann.htm) 

 

2. Promenade 

(Passeio) 

Moderato comodo 

assai e con delicatezza 

http://www.stmoroky.com/
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por meio de grandes intervalos e de rápidas mudanças de acentos e 

dinâmicas; o silêncio é utilizado como elemento expressivo. Após, na musica 

vem o (2) Promenade que acompanha e une toda melodia- Moderato comodo 

assai e con delicatezza é introduzido para revelar um traço delicado e intimista 

e, em seguida, o  (3)“Vecchio Castello”- o castelo medieval, já em ruínas, 

desprende de si uma longa melodia. E, o interessante é que em seguida vem 

(4) “O jardim das Tulherias”5 e, Mussorgsky genialmente fazer um movimento 

musical que ilustra a brincadeira e toda energia de crianças num parque, que é 

justamente o quadro de Hartmann; o mesmo faz com o seguimento (5)“O carro 

de bois” com seu arrastar pesado que sugere um carro de bois. 

A seguir, ao passear pela exposição, Mussorgsky vê o (6) “bailado de 

pintainhos”, que são pintainhos ainda dentro das suas cascas. Esse quadro 

Viktor Hartmann (METROPOLITANA, 2009) havia feito um esboço para compor 

figurinos das personagens de um bailado. E o mais interessante é que 

Mussorgsky consegue representar uma falta de coordenação e a ingenuidade 

das figuras. 

 

( 

 

(FIG 5)   Ballet des poussins dans leurs coques                      

                                “bailado de pintainhos” 

 

 

 

 

Seguindo o passeio pela exposição, deparamo-nos com os “dois 

judeus”. 

                                                           
5 ,  lembramos que nem todos os quadros de Viktor Hartmann encontram-se em domínio publico, uma vez 

que alguns foram perdidos com o passar dos anos. 
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(FIG 6)                                                              (FIG 7) 

 

 “ Samuel Goldenberg und Schmuyle ” 

 

A conversa imaginada por Mussorgsky entre dois Judeus, em verdade 

refere-se a dois quadros da exposição, num primeiro (conforme figura acima – 

esquerda), trata-se de um judeu rico e arrogante, e outro (conforme figura 

acima – direita) pobre e tristonho.  

Esses opostos marcados pelo musicista, além nos remeter à dualidade 

humana, propõem áreas musicais que correspondem a cada um dos quadros, 

a musica sugere uma alternância e uma mistura na medida em que se avança 

na "conversa" entre os dois Judeus. 

Após, vem na seqüência “O mercado de Limoges” (quadro que 

também não se encontra no domínio público). Nessa área se ouve o barulho 

das conversas entre mulheres vendedoras e tagarelas de um mercado situado 

na cidade francesa de Limoges. 

  A seguir, ouve-se  “As catacumbas” 

(sepulcro romano) – Cum mortuis in 

lingua mortua.            

         (FIG 8)“ Catacumbae” 

(  Cum mortuis in lingua mortua)    
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O sugestivo do quadro é a ambivalência, pois se destaca uma misteriosa 

escuridão e se consegue imaginar os ecos que se ouviriam nas galerias 

subterrâneas da cidade de Paris. Cum mortuis in lingua mortua ” (VALENTE, 

2007), é um seguimento do ambiente descrito no andamento anterior, onde 

ouvimos de novo o tema do passeio (promenade) muito variado, a cargo dos 

oboés, acompanhados pelo trêmulo dos violinos que sugerem um ambiente 

arrepiante e assustador.  

A seguir, surge Cabana em Pernas galinha, a morada da bruxa “Baba 

Yaga”6. 

 

 

 

 

  (FIG 9) “Cabana de bruxa Baba Yaga” 

 

 

 

Na suíte, observa-se que após breves passagens de grande intensidade, 

aparece o tema feroz e vigoroso que Mussorgsky inspira-se na Cabana da Bruxa 

Yaga. A secção central apresenta motivos dos fagotes e dos contrabaixos, 

acompanhados pelas flautas que sugerem a perseguição de Baba Yaga e a fuga 

das crianças.  

Na seqüência da suíte, o grande final é selado com o “Grande portal de 

Kiev” 

 

                                                           
6 A imagem de cima é o Projeto do arquiteto Hartmann para um relógio de bronze elaborado em forma de “A Cabana 

em Pernas galinha, a morada da bruxa Baba Yaga”.Vladimir Stassov relatou um incidente em um baile à fantasia que 

ele tinha assistido anos antes que ele e Hartmann haviam se tornado amigos. Era costume em geral essas bolas para 

adotar personagens estrangeiros, como: turcos, italianos e espanhol monges, bem como criaturas da mitologia 

clássica, e assim por diante. Hartmann chocou a imprensa, vindo sob a forma de Baba Yaga. (Disponível em: 

http://www.stmoroky.com/reviews/gallery/pictures/hartmann.htm 

http://www.stmoroky.com/reviews/gallery/pictures/hartmann.htm
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(FIG 10) “La Grande Porte de Kiev” 

 

 

 

 

 

 

O “Grande portal de Kiev” foi inspirado no arco de triunfo (de Kiev), 

projeto elaborado por Hartmann. O tema solene e triunfal, executado pelos 

instrumentos de sopro, é repetido por toda a orquestra. Depois, os fagotes e os 

clarinetes expõem nova idéia, enquanto os restantes instrumentos desenham 

linhas descendentes e ascendentes. Na secção central, a atmosfera torna-se 

mais sombria, para voltar a iluminar-se com o último aparecimento do tema da 

Promenade. Por último, a apoteose, mediante a repetição em valores dobrados 

do tema inicial deste andamento, atribuindo-lhe digna anotação final destes 

quadros de uma exposição (Disponível em : www.slideshare. net/ritamaia65/ 

quadros-de-umaexposicao). 

Assim observamos, ao longo de toda essa obra de Mussorgsky, um vai-

e-vem de altos e baixos, crescente e decrescente, que nos remete ‘a 

adolescência normal (ABERASTURY 1981; KNOBEL, 1981 a; 1981b.), às 

vezes alegre, ás vezes triste, enlutado e depressivo, ou efusivo e forte. E como 

afirmou Knobel (1981 b) nesse período, ou seja, essa passagem da infância 

para a adolescência se faz mediante processos desestruturantes que dão lugar 

a outras configurações e que são o produto da interação indivíduo-família-

sociedade. 
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Continua o mesmo autor a afirmar que, no adolescente, há uma 

alternação entre audácia, timidez, falta de coordenação, desinteresse ou apatia 

que sucedem e são concomitantes com conflitos afetivos, crises religiosas, pois 

esses jovens podem oscilar do ateísmo anárquico ou misticismo fervoroso, 

intelectualizações e postulações filosóficas, ascetismo, masturbação e até 

homossexualidade ocasional; e isso é o que o autor (KNOBEL, 1981 a) 

chamou de “Síndrome Normal da Adolescência”, pois o aparente 

comportamento patológico é nada mais que uma passagem em meio ao 

processo de elaboração, em que ocorrem regressões e progressões. 

Também é importante destacar que a idéia aqui não foi a de comparar – 

a obra de Murssorgsky com um período do desenvolvimento humano, do 

mesmo modo que não se pode comparar a obra de Viktor Hartmann com a 

obra de Modest Murssogsky, uma vez que as artes são destinadas para área 

especificas de nossa sensibilidade. O intento é uma analogia com o peculiar 

processo da adolescência, seu desenvolvimento-crescimento e seus percalços; 

bem como chamar a atenção para a expressão das emoções – próprias do ser 

humano, e tão peculiares nessa etapa de vida.    
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Caso 2 - Artur 

“A Família Monoparental formada por mãe, avó materna e filho”. 

Genetograma: 

 

Dados Gerais obtidos pelas entrevistas7: 

Artur é um adolescente de 12 anos, que cursa a 5ª série. Veio participar 

dos Projetos Sociais do Terceiro Setor porque, segundo a mãe, é muito 

ansioso. Na escola as notas “vivem na corda bamba”(sic). A mãe do jovem 

acredita que ele é hiperativo. 

Artur é filho adotivo e, desde a gravidez da mãe biológica fora já adotado 

e vem sendo criado pela mãe adotiva e avó materna. Não conhece os pais 

biológicos embora saiba, desde seus seis anos de idade que é filho adotivo. 

Atualmente mora com a avó materna e mãe. 

A mãe é obesa mórbida diagnosticada e precisa de alguns cuidados com 

a saúde. A mãe e a avó têm uma relação difícil, brigam constantemente, e a 

                                                           
7 as entrevistas completas encontram-se em Anexo V 
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avó interfere muito na educação que a mãe oferece ao filho. A mãe adotiva do 

adolescente não possui nenhum tipo de relacionamento afetivo com um 

parceiro, e o adolescente nunca teve contato com nenhum namorado da mãe. 

O jovem não tem muitos amigos, não tem namorada e sente-se constrangido 

ao falar desse assunto. 

O adolescente relata gostar de vídeo game, de jogos eletrônicos. Relata 

passar a maior parte do tempo de lazer no computador. 

Dados do Instrumento Projetivo (TAT) e Análise do Material Projetivo de 

Artur: 

PRANCHA 1 - O Menino maéstrico  

Que tinha um menino triste porque quebrou o instrumento musical dele. 

Aí ele começou a pensar como que conserta. 

Aí ele tava pensando, pensando , pensando até que ele conseguiu consertar. 

Aí ele conseguiu. 

 

Análise: Observa-se um movimento masturbatório (pensando, pensando, 

pensando...como numa atitude fálica, lembrando Freud (1905/1996) ao relatar 

as fases do desenvolvimento. Também observa-se uma identificação com o 

masculino. O maestro numa orquestra é geralmente o primeiro violino, o 

primeiro solo; e isso pode ser equiparado ao desejo de ser grande como um 

pai, ao mesmo tempo que surge um medo de que o próprio desejo seja 

quebrado. Há solidão e abandono e muita angústia e insegurança. 

PRANCHA 2 – A menina que tentou mas não conseguiu salvar a vida de uma 

pessoa.  

Aí parece a “escravizão”. 

Era uma vez que tinha uma menina que saiu da escola e passou entre um homem, um 
cavalo e uma mulher. 

Aí ela viu a mulher com o rosto triste, precisando de ajuda. Ela não tinha jeito de 
ajudar, aí ela deixou ela lá. 

A mulher tava lá apoiada na árvore, aí ela viu que a mulher tava muito doente. 

Não dava pra pagar hospital naquela época, aí ela morreu. 
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Análise: Artur parece retratar a figura feminina desvitalizada, preponderando à 

fantasia de um pai “escravizado”. Observa-se um desejo de matar a mulher, 

vez que ela parece viril (aprisiona). 

 

PRANCHA 3 – A amizade na fé.  

Era um homem que tava trabalhando, só que ele não fazia nada direito. 

Tinha um homem que falou que ele não sabia construir, ajudar em nada. 

Aí ele falou que sabia sim. O homem foi lá deu um soco nenê. Ele ficou machucado, 
caiu num banco. 

Aí ele ficou chorando, pedindo. Ele tava rezando para alguém ajudar ele. 

Três  dias passaram o machucado passou e ele foi trabalhar. 

Aí no outro dia ele foi no serviço todo mundo olhou pra ele com cara de raiva porque 
ele não sabia fazer nada direito. 

Aí o chefe era amigo dele e começou a ajudar. Aí ele se sentiu melhor. 

 

Análise: Em fantasia, o jovem apresenta esperança de que o pai bom vai 

chegar a algum momento. 

 

PRANCHA 4 – A amizade e o companheirismo 

 Humm, Coça a cabeça. 

Essa daí é bem difícil. Porque não dá pra mim imaginar. Deixa eu ver. 

Acho que pode ser assim: Uma mulher e um homem, como se fossem marido e 
mulher. 

Daí tinha uma vez que a mulher preferiu ir no meio da rua para o trabalho. Aí o ladrão 
apontou a arma, aí o homem entrou na frente. 

O ladrão matou o homem. Aí quando a mulher foi pedir socorro e gritava: ajuda a 
gente aqui. Todo mundo saiu na rua e ligou pra polícia. 

Os dois eram médicos. Aí a mulher viu que ele não morreu, mas não podia trabalhar, 
porque ele ficou paralítico, sem movimentar as pernas. 

 

Análise: O jovem tem dificuldades de ver o casal parental. Para dar sentido a 

sua vida, parece realizar movimento para encaixar um pai.Observa-se raiva de 

ambas as mães (adotiva e biológica), pois não permitem a entrada de um pai. 

A figura materna é negativa. 

PRANCHA 6 –  A Lição na vida 

Tinha uma vez que um homem fazia tudo direito. Só que ele também gostava de fazer 
coisas erradas. Maltratava as pessoas, batia. 
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Tinha uma vez que bateu numa polícia. Aí tava a mãe e ele sentados na sala. Aí os 
policiais bateram na porta. Aí falaram que o filho dela bateu, e chutou o policial. Ela 
ficou olhando pra cara do filho e pra cara dos policial. 

Ela perguntou pro filho: É verdade? 

Ele: Não, Não, Não. 

A mãe falou: Fala a verdade, senão ao invés de ficar preso  1 ano, vai ficar 2, e não 
vai fazer nada que gosta em casa. 

Ele foi preso. Aí depois de 3 meses a mãe exagerou pra ele falar a verdade. Daí ele 
falou. 

Ele saiu da cadeia, quando ele voltou par rua todo mundo tacando pedra nele. 

Depois ele aprendeu. A mãe ficou feliz e deixou ele fazer tudo o que ele queria na 
vida, mas avisou: só um desequilíbrio e você vai ficar sem fazer mais nada pra 
sempre. 

 

Análise: Observa-se identificação com o pai interditor que é projetado em 

figuras dispersas(polícia). O mundo externo se torna ameaçador devido aos 

interditores.  

O jovem parece ficar procurando modelos, e de certa forma preencher a vida 

com personagens para dar sentido a sua vida. Há necessidade de suprir faltas 

básicas e também aparece característica como a insegurança. 

PRANCHA 7 – Esse daí parece um quadro que já vi que tinha um homem e um 
filho. O pai feliz e o filho triste. 

Porque tudo que ele fazia não tinha uma pessoa na cidade para apoiar ele. 

Tinha uma vez que uma pessoa chutou ele, ele chegou em casa roxo. Aí ele falou. Aí 
ele chamou o filho de covarde. Se você chegar assim de novo, vou te dar uma surra. 

O pai mandou ele revidar certo ou errado. 

Quando ele procurou quem bateu nele, foi dar o chute: 

Aí o pé dele deu uma cãibra e foi pro corpo todo. 

Aí o filho começou a morrer. O pai falou: O que eu fiz? O que eu fiz? 

Aí o pai virou as costas e não dava mais atenção pra ele, falou deixa ele se virar. 

 

Análise: O jovem parece trazer a tona a sua história. Como não tem um modelo 

de pai, ele vem se favorecendo de muitas figuras. A pulsão (energia) para 

“bater, dar o chute” sai, mas sai de um modo não funcional.Assim, embora 

exista um desejo e um investimento da libido (pulsão de vida) não existe um 

aparato estrutural de personalidade para concretizar seu desejo. Assim, 

podemos dizer que as figuras significativas são figuras frágeis – figura paterna 
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e materna negativa (ausente) e a necessidade de abrigo, proteção, ajuda. 

Assim como aparece a culpa. 

PRANCHA 8 – Nunca escolha a segunda vida  

Esse daqui(aponta para o menino), que tinha um homem morrendo. 

Aí ele tava passando na rua, viu o corpo dele e o homem com a faca. Aí o homem 
falou: Se eu tiver morrendo abre meu corpo, que eu não sentirei nada. 

Aí depois ele tava passando na rua, andando, andando no canto. Deu mais um passo 
e caiu no poço, se machucou muito. Aí o menino lembrou : Abre meu corpo que eu 
não sentirei nada. 

Aí ele ficou pensando na frase. Aí o machucado fechou. 

Aí ele pesquisou e não sabia desvendar a frase.(...pausa) 

Aí toda vez que acontecesse alguma coisa com ele, ele pensava  na frase: Abre meu 
corpo que eu não sentirei nada. 

Porque tudo que ele fazia não tinha uma pessoa na cidade para apoiar ele. 

Tinha uma vez que uma pessoa chutou ele, ele chegou em casa roxo. Aí ele falou. Aí 
ele chamou o filho de covarde. Se você chegar assim de novo, vou te dar uma surra. 

O pai mandou ele revidar certo ou errado. 

Quando ele procurou quem bateu nele, foi dar o chute: 

Aí o pé dele deu uma cãibra e foi pro corpo todo. 

Aí o filho começou a morrer. O pai falou: O que eu fiz? O que eu fiz? 

Aí o pai virou as costas e não dava mais atenção pra ele, falou deixa ele se virar. 

 

Análise: Observam-se fantasias destrutivas. Ante a ansiedade persecutória já 

despertada pela prancha anterior, Artur cinde, não encontra resposta ou saída. 

Busca ainda um sentido na prancha para dar integridade a própria estória 

contada (fantasiada), mas ao sentir tanto medo, recorre a uma saída mágica 

“sempre se lembra de abre meu corpo que não sentirei nada”, havendo grande 

ansiedade persecutória, bem como um predomínio defensivo de cisão). 

A vida do jovem parece ser de mentira, montada. Uma falácia. É assim então 

que o jovem saí na busca de esteriótipos paternos numa tentativa de colocar 

um homem (pai) no triângulo edípico que ainda procura, porque não existe. 

 

PRANCHA 13 – Nunca desiste da sua vida  

Era uma vez que tinha um filho e uma mãe. A mãe já era idosa, muito. A mãe tava 
precisando de ajuda, ajuda, ajuda. Tava com uma doença que nenhum cientista acha 
a cura. 
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Teve uma vez que o menino tocou a mãe, a mãe tava gelada e morta. 

Aí ele levantou chorando e disse: Eu sabia que com essa doença , ela ia morrer. 

Aí ele deixou a mãe lá e foi procurar serviço, trabalho. 

Aí o menino não tinha nenhum amigo, nem ninguém. Ele ficou mais velho, ele se 
matava de trabalhar. Aí ele dormia, comia, se divertia nas horas vagas. 

Aí quando ele crescia , ele tinha muito dinheiro. Ele cresceu, cresceu rico. Aí o outro 
perguntou: Como um homem que não tem mãe tem tanto dinheiro? 

Minha mãe só no céu, que a minha mãe já se foi. 

Ganho meu dinheiro com o meu suor e prometi pra minha mãe que eu ia morrer rico. 

 

Análise: Parece tentar construir a história de um bom menino. Observa-se uma 

busca por organização, construção de uma história que faça sentido, tendo em 

vista a destrutividade aparente nas pranchas anteriores. Tenta se recuperar e 

apaziguar a persecutoriedade. 

PRANCHA 16 – Os quatro elementos  

Olha, ri e começa a contar. 

Era uma vez um quadro tão branco que tinha uma gotinha de preto. Que essa gotinha 
incorporou muitas, muitas, muitas. Até ela se juntar uma grande. 

Essa gota se multiplicou em 2, depois em 4, em 8, em 10 e assim por diante. 

Daí cada gota foi formando uma cor diferente. Cada gota tinha um grupo. 

Aí o cinza falou: Eu sou o único diferente, vou fazer o que eu quero. E o cinza foi se 
posicionar, ele se juntou a todas as gotas e formaram uma bandeira de paz. 

 

Análise: Observa-se uma busca de ordem das coisas. As multiplicações 

apresentadas em forma de cores sugerindo(meiose/mitose) os fatores 

constitucionais. Busca incessante pela origem. 
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Quadro II – Categorias representativas do funcionamento psíquico do 

caso Artur: 

 

 

 DESEJOS FANTASIAS 
INCONSCIENTES 

SENTIMENTOS 
PREDOMINANTES/MEDOS 

RECURSOS 
DEFENSIVOS 

P1 - Desejo de 
ser o 
maestro; 
- Desejo de 
ser grande 
como o pai 

- Fantasias 
masturbatórias 

- Consegue desfecho 
satisfatório.  
- Não apresenta grande 
destrutividade; 
- Medo de que o próprio 
desejo seja quebrado 

-Identificação 
projetiva ; 
- Identificação 
figura masculina. 

P2 -Desejo de 
matar a 
mulher, vez 
que ela 
parece viril 

-Fantasia de que o 
pai foi escravizado e 
mantido a distância 

- Melancolia; 
-Medo da mulher fálica 

-Negação 

P3 - Do pai forte 
que o 
conduza. 

-Fantasia de que 
ainda vai chegar o 
pai bom 

-Depressão(melancolia); 
- Medo de aniquilamento 

-Identificação 
projetiva  

P4 -Desejo de 
um pai forte, 
que orienta 

- Fantasia de um pai 
esteriotipado 

- Raiva de ambas as 
mães(biológica e adotiva) 

- Idealização 

P6 -Desejo de 
proteção, 
aceitação 

- Fantasia de poder; 
- Fantasia de um pai 
presente. 

-Frustração; 
- Medo da retaliação 
Ansiedade persecutória 
 

- Cisão 
-Projeção 

P7 -Desejo de 
pai presente; 
- Desejo de 
ser 
orientado, 
conduzido. 

-Fantasia 
persecutórias; 
- Fantasia pai 
presente,ainda que 
com orientações 
pouco amadurecidas. 

- Frustração, 
- Impotência; 
-  Medo persecutório 

- Onipotência 
 

P8   - Raiva; 
- Medo da morte 

- Onipotência; 
- Cisão. 

P13 -Desejo 
“mágico” de 
organização 

- Fantasia de triunfo 
sobre a mãe 

 
- Medo de se desorganizar 

 - Formação 
reativa; 
-Cisão; 
-Splitting 

P16 -Desejo de 
dar sentido a 
sua vida. 

- Fantasia de uma 
família(triângulo) 

- Medo de ficar só; 
-Medo de se desorganizar 
por completo(psicose) 

Excisão(Splitting 
Off) 

 

 

 

Promenade 

A história de vida de Artur denota um eixo condutor de análise que gira 

em torno da busca incessante de um pai. 

Diante de sua história de vida, dos seus abandonos e dificuldade e 

indisponibilidade de identificação com figuras parentais significativas (aquelas 
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que a criança pode projetar angústias e de quem pode introjetar afetos), o 

jovem parece tentar se “agarrar” em algum modelo adulto, mas que é difícil, 

pois não encontra respaldo em seu mundo real para se “encaixar”, buscando 

tentar construir uma história que faça sentido para a sua vida. Tenta, mas não 

consegue; recorre à fantasia. 

Nesse sentido lembramos Knobel (1981a,b) ao referir ao 

desenvolvimento normal do adolescente, quando afirma que a internalização 

de boas imagens parentais, com papéis bem definidos, permite que a 

separação dos pais venha a facilitar a passagem à maturidade; por outro lado, 

figuras parentais que não sejam estáveis e tampouco tenham papéis bem 

definidos podem ser desvalorizadas pelo adolescente, que procurará 

identificar-se com personalidades mais firmes e consistentes, ainda que sejam 

num sentido compensatório e idealizado. Assim, parece que Artur recorre à 

idealização, já que a figura materna lhe parece às vezes desvitalizada e às 

vezes cruel ao lhe impedir que o pai exista; existindo sempre uma dinâmica 

dual. De modo que a história do jovem Artur parece mostrar que ele busca 

incessantemente um sentido para a sua vida e procura, embora não encontre, 

uma forma coerente para que os sentimentos adquiram um significado. Artur 

busca de forma tão intensa e que quando se dá conta que não vai encontrar, 

recorre às fantasias e, de forma mágica atenua a ansiedade. 

O movimento desse adolescente nos leva a retomar Bion (1960-1962) 

ao tratar do tema dos pensamentos em busca de um pensador; para Artur o 

pensador seria um pai, representando uma razão para a sua vida, dando a 

possibilidade de dar contorno a continência e ao contido de modo que pudesse 

crescer e assim auxiliá-lo a conter tantas emoções. Assim, ainda podemos 

entender com Bion (1962) que a formação dos pensamentos depende não só 

da capacidade de tolerar frustrações, mas também de tolerar as depressões e 

a passagem das posições esquizoparanóide para depressiva. 
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Na analogia com a obra de Mussorggsk, o jovem em questão parece nos 

remeter ao segundo quadro       

“Il vecchio castello”  

 

(FIG 11) “Il vecchio castello” 

 

 

 

 

 

Nesse quadro há a representação de um velho castelo no alto de uma 

colina, ao entardecer, envolto em neblina; e diante do velho castelo 

abandonado, um trovador canta uma dolente canção de amor. Posto que o 

adolescente se vê só, numa impossibilidade de introjetar afetos (embora 

procure incessantemente) o jovem acaba por recorrer às fantasias e, de forma 

mágica atenua sua ansiedade, cantando, ao pé do castelo, uma fantasiosa 

canção de amor (solidão, abandono). 

É também nesse sentido da solidão e do abandono que podemos 

retomar Outeiral (2003) quando afirma o fato da mãe exercer a função de pai e 

mãe pode provocar uma sobrecarga de funções para uma pessoa só, ou 

provoca alguma carência na pessoa; e a resposta para isso também relaciona-

se à maneira como essa mãe vivenciou suas relações originais com seu pai e 

sua mãe. E, seguindo o raciocínio desse mesmo autor, podemos dizer que no 

caso de Artur, talvez não haja carência de função paterna (simbólica), mas 

carência de conviver com um sujeito masculino para identificações ligadas a 

figura de gênero ou estabelecer as diferenças.  

Também é importante retomar Aberastury (1978) ao explicar que o pai 

ausente obriga o filho a tomar seu papel em um processo de identificação. E, 

como no caso de Artur, esse processo é acompanhado de uma eterna 
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nostalgia da figura do pai e, o filho tem de assumir o que o pai ausente não 

cumpre, de modo que vive constantemente tentando exercer aquilo que ele não 

é capaz, fazendo isto em detrimento do desenvolvimento da sua própria 

identidade e, acrescemos - envolto em neblina, como o cantor ao pé do 

“vecchio castello” . 
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3.2.3 Caso 3 – Luiz 

 

“A família formada por irmãos” 

Genetograma: 

 

Dados Gerais obtidos pelas entrevistas: 

Luiz é um adolescente de 14 anos que cursa a 7ª série. O Jovem 

procurou os Projetos do Terceiro Setor por conta própria, recebendo 

posteriormente a autorização da irmã para participar.  

A mãe de Luiz morreu há dois anos. O pai de Luiz é vivo, porém nunca 

quis contato com os filhos. Na época da morte da mãe, houve uma 

interferência do Conselho Tutelar, pois diante da morte materna houve uma 

tentativa por parte do Conselho de aproximá-los a figura paterna, porém a 

tentativa foi em vão diante da recusa do pai em ficar com os filhos. A irmã (de 

26 anos) assumiu os irmãos, e hoje é responsável legal pelos mesmos. 

O jovem atualmente mora com a irmã e quatro irmãos. Os irmãos têm 

uma convivência difícil, brigam constantemente, e a cuidadora admite que não 

consegue manter o respeito entre eles. 

Na escola, o jovem não apresenta grandes problemas. A queixa maior 

segundo a irmã,é referente ao comportamento do jovem. “é mal criado, mal 

educado, bate nos irmãos e não respeita ninguém”(Sic). 
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Dados do Instrumento Projetivo(TAT) e Análise do Material Projetivo de 

Luiz:  

 

PRANCHA 1 - A Vitória  

Era uma vez um menino era muito pobre e queria fazer aula de música. E que ele 
tinha muitos obstáculos, tipo assim: não tinha o apoio do pai, da mãe. 

Ele descobriu que na escola tinha. Ele viu outras crianças fazendo e decidiu fazer. 

Aí ele tentou vários instrumentos e o que ele achou o instrumento melhor pra ele é o 
violino. 

O professor foi vendo o talento dele e foi levando ele pra teatro, se apresentar. 

 

Análise: O jovem reconhece a falta de proteção dos pais. Observa-se 

identificação com a escola e seus pares (figuras adultas e amadurecidas). A 

esperança parece estar conjecturada a objetos bons, verificamos que há 

aceitação, êxito encontrados em figuras externas à família, mas que são bem 

percebidas pelo jovem. 

PRANCHA 2 - Muito difícil  - o herdeiro  

Era uma vez um fazendeiro com muitas terras(pausa...) 

Que ele tinha muitos empregados e ele viu que no meio desses empregados tinha 
uma menina muito bonita que queria estudar, mas não tinha condição. E ele pagou o 
estudo da menina. Ele começo a gostar dessa menina, e passou as terras pro nome 
dela. 

Casou com ela, depois a menina separou dele, ficou com as terras e mandou ele 
embora. Ela mandou todos os empregados embora e ficou com as terras só pra ela. 

Ela ficou grávida dele e o menino foi crescendo e foi procurar pra saber do pai e 
achou. 

Eles se juntaram de novo e viveram feliz com a sua família. 

Análise: Luiz apresenta desejo de ser o herdeiro do pai (Édipo). Remete a 

relação incestuosa (fazendeiro pertencente a uma determinada geração e a 

menina de outra geração). A figura paterna para o jovem parece ser a 

detentora do poder, mas também se identifica com a figura feminina e seu 

poder de engendrar, de possuir. 

Observa-se desejo incessante de “posse”, “de lucro”, “de obter coisas”. 

Remonta o casamento como um negócio, o ego parece cindir, identificando 
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com a parte material. Aparecem Mecanismos de Defesas: cisão, idealização; 

aparecem também as ansiedade paranóide, pois há o medo persecutório pelo 

roubo dos objetos tanto do homem como da mulher. 

 

PRANCHA 3 - Essa vai ser difícil – A conquistadora   

Era uma vez(pausa...) uma menina que era muito pobre, que antigamente não tinha os 
pais condição de pagar a escola dela. Ela se mudou pra outra cidade pra tentar uma 
vida melhor. 

Chegando lá, ela pensou que a vida era fácil, ela percebeu que ela teve que trabalhar 
pra estudar. 

Ela trabalhou e conseguiu pagar a faculdade, comprar carro e sua própria casa e ela 
seguiu sua vida em frente . juntou dinheiro e conseguiu trazer o pai e a mãe dela pra 
ela. 

Análise:Observa-se nesta prancha que diante da falta de recursos internos 

para lidar com a temática depressiva, de abandono, o jovem apresenta 

discurso reativo idealizando a situação. 

PRANCHA 4 – O arrependimento  

Era uma vez um moço que tinha muitas namoradas.(pausa) ele falava pras namoradas 
dele que ele era rico, mas ele não era. Ele ficava mentindo pras namoradas dele e as 
namoradas ficavam acreditando. 

Investigaram  até conseguir uma pista sobre ele. Descobriram que ele não era rico.e 
as namoradas dele contrataram dois criminosos, mandaram perseguir ele e ele teve 
que fazer um pacto. 

Ele fez  um pacto com Lúcifer para conseguir o dinheiro pra falar que ele tinha aquele 
dinheiro que ele tava falando. E nesse pacto que ele fez, ele deu como garantia a sua 
vida. 

Chegou no dia combinado e pra quem ele fez o pacto veio buscar ele. E as namoradas 
deles viram levando ele, mas não queriam deixar levar. Elas se arrependeram do que 
elas fizeram. E deram a vida por ele. 

Pra quem ele fez o pacto levaram a vida dele e das muié. 

 

Análise: O jovem mobiliza fantasias heterossexuais e homossexuais, e ao 

mesmo tempo aspectos narcísicos, com defesas de caráter (mente que é rico 

para deter o poder). Nesta prancha nos recordamos do Mito do Dr. Fausto de 

Goethe(1981) do homem que vende sua alma ao diabo.  

 



79 
 

PRANCHA 6 – Um ajuda o outro 

Era uma vez um cara muito rico que pensava só em si. Ele tinha a casa grande dele, 
vários empregados e ele viu uma pessoa que tinha dificuldades na casa dele. 

Ele foi tentar ajudar essa pessoa, ajudar ela aumentando o salário dela, ajudando a 
família dela. Pagou a faculdade pros filhos dela(pausa...) Fez compras pra ela que 
dava pra cinco/seis semanas. Comprou um carro pra ela levar as crianças pra escola e 
só. 

Análise: Observa-se identificação com a figura feminina. 

PRANCHA 7 – Essa vai ser difícil – O egoísmo  

Era uma vez um empresário que tinha as suas empresas e não ajudava ninguém, nem 
seu próprio filho. 
Ele ia fazendo muitos gastos com o que ele não precisava. Foi gastando e teve um dia 
que ele foi a falência. Teve que mandar os empregados embora e teve que vender a 
fábrica pra poder pagar os trabalhadores. 
E o dinheiro que sobrou ele foi pra outra cidade. O filho ajudou ele, e ele percebeu que 
a vida não é assim, só ter dinheiro e sair gastando. 

 

Análise: O jovem parece tentar inverter a ordem das necessidades. 

Idealização. 

PRANCHA 8 – O assassinato  

Era uma vez uma pessoa rica que tinha 2 filhos, e que um dia ele tava passando na 
calçada veio 2 assaltantes. Levaram ele pra um lugar escuro e mataram ele. E que 
seu filho viu o pai morrendo. 

Ele foi na polícia denunciar e viu que a polícia não tava resolvendo nada. E ele foi 
tentar fazer justiça com as suas próprias mãos. 

Ele encontrou 2 caras, ele pesquisou a vida dos 2 que mataram o pai dele. Ele foi na 
loja de armas, comprou uma e ele foi tentar fazer justiça com as suas próprias mãos. 
Ele conseguiu encontrar os 2 de novo e conseguiu matar um só, o outro fugiu. O que 
fugiu pegou o carro e o menino pegou o outro carro. Eles foi perseguindo um ao outro 
e tinha uma curva estreita e o ladrão não conseguiu passar pela curva e caiu no 
penhasco. 

 Isso o menino cresceu e foi morar com sua família.E ele se arrependeu do que ele fez 
com o que matou o pai dele – o ladrão, e ele foi freqüentar a Igreja, e ele viu que era 
boa e levou sua família. Ele deu o dinheiro que o pai tinha pra Igreja. 

 

Análise: Nesta prancha a agressividade é percebida, assumida de forma 

violenta, e a saída parece ser a religião. O pai amoroso parece ser deslocado 

para a religião, enquanto o outro é odiado e assassinado. Apresenta fantasia 
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de triunfar sobre o pai(vingança) e humilhá-lo(como os sentimentos derivados 

do conflito). 

Prancha 13 – O jovem solicita a pesquisadora para mudar de prancha(não realiza, a 

prancha que remete o casal parental causa impacto e o imobiliza). 

Prancha 16 – o lucro  

Por que essa ta em branco e ri. 

Era uma vez uma pessoa pobre que não tinha o que comer, nem mesmo o que vestir. 

Elas foram procurar emprego e conseguiu. Aí a mãe juntou dinheiro e foi pra outra 

cidade. E lá ela começou a trabalhar numa empresa e o dono da empresa veio a 

morrer. Antes dele morrer passou a empresa pro nome dela. Aí a família contratou 

muitos trabalhadores e trabalharam. Aí conseguiram um grande lucro, venderam para 

outras empresas e conseguiram ficar milionários. 

A mãe deles pagou a faculdade deles, comprou a casa deles e ela viu que a família 

tava feliz. 

 

Análise: Observa-se que novamente a figura paterna ausente(aquele que 

morre). A história se repete quando a herança recebida vem em decorrência da 

morte de alguém.  

A seguir, apresentamos o quadro síntese das categorias representativas do 
funcionamento psíquico do adolescente. 
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Quadro 3 - Categorias representativas do funcionamento psíquico do 
caso Luiz: 

 DESEJOS FANTASIAS 
INCONSCIENTES 

SENTIMENTOS 
PREDOMINANTES/MEDOS 

RECURSOS 
DEFENSIVOS 

P1 Desejo de 
triunfo 

-Fantasia do pobre 
que precisa 
vencer(social). 

- Esperança; 
- Medo de que o próprio 
desejo seja quebrado 
 

 

P2 -Desejo de 
ser o herdeiro  

-Fantasia do pobre 
que precisa 
vencer(social); 
- Fantasias edipianas 
de herdeiro de Laio. 
 

-Inveja dos pais em coito; 
- Inveja do pai e seu poder; 
- Da punição pelo roubo; 
 

-Idealização; 
- Cisão 

P3 - Desejo de 
posse 

- Fantasia do pobre 
que precisa 
vencer(social) 
 

- Inveja do poder feminino; 
- Medo da depressão; 
- Medo do abandono 

-Formação reativa; 
- Identificação com 
figura feminina 

P4 -Desejo de 
atrair a mãe 
por toda a sua 
riqueza 

- Fantasias 
homossexuais; 
- Fantasias 
persecutórias(medo 
da castração) 

-Inveja do feminino; 
- Inveja do poder; 
-Medo persecutório 

-Defesas de 
caráter(manipulação 
do outro); 
- Formação reativa 

P6 - Desejo de 
poder; 
- Fantasias 
homossexuais 

- Fantasia do pobre 
que precisa 
vencer(social); 
- Fantasias maníacas 
de resolução de 
conflito 
 

- Inveja da mulher; 
- Medo de ser punido 

- Projeção; 
- Negação(nega a 
mãe e sua relação 
com ela); 
- Formação reativa 

P7 - Desejo de 
poder 

-Fantasia de poder, 
riqueza 

- Inveja - Projeção 
 

P8 -Desejo de 
triunfo sobre o 
pai 

- Fantasia de poder, 
riqueza 

-Vingança; 
-Culpa persecutória 

- Identificação 
Projetiva 

P13 *Não realizou  - Medo de seus impulsos; 
- Medo(paralização) 
 

 -Negação 

P16 - Desejo de 
posse dos 
objetos que a 
mãe tem 
dentro  

-Fantasia de poder, 
posse e riqueza 

-Inveja do pênis poderoso 
retido pela mãe; 
-Ansiedade Paranóide 

-Formação reativa; 
- Negação maníaca 
onipotente 

 

Promenade 

Pedimos licença para iniciar a análise de Luiz trazendo a história de Dr. 

Fausto, personagem principal do poema dramático escrito por Goethe(Goethe, 

1981). 

Resumindo a obra iremos ilustrar com os três personagens principais da 

trama: Fausto, Margarida e o diabo Mefistófeles.  
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 Lá no céu, Deus (o Senhor) e o Diabo (Mefistófeles) fazem uma aposta 

a respeito do comportamento, lá na terra, do protagonista Fausto, jovem 

amante dos prazeres da vida, mas atormentado pelo desejo de tudo conhecer 

e pela aspiração ao infinito.  O Senhor diz a Mefistófeles que logo Fausto, pelas 

suas qualidades intelectuais e espirituais, conseguirá a Luz Divina, que lhe 

resolverá todas as dúvidas.  O Diabo contesta e desafia Deus, pedindo-lhe 

permissão para descer na terra e seduzir o jovem, oferecendo-lhe bens 

materiais em troca de sua alma imortal. Aceito o desafio, Mefistófeles se 

encarna num estudante andarilho e aparece a Fausto, fazendo-lhe a proposta 

da troca da sua alma por todos os prazeres desejados.  O jovem aceita o 

pacto: 

Mefistóteles:  

“ De tais bens posso dar-te a escolha, 
E põe-me o encargo a fácil prova. 
Mas, caro amigo, o tempo ainda virá 
De em calma saboreares o prazer.” 
 
Fausto: 
“ Se eu me estirar jamais num leito de lazer, 
Acabe-se comigo, já! 
Se me lograres com deleite 
E adulação falsa e sonora, 
Para que o próprio Eu preze e aceite, 
Seja-me aquela a última hora! 
Aposto! e tu? (GOETHE, 1981, p.83) 

 

Cumprindo o prometido, Mefistófeles leva Fausto numa adega para 

tomar vinho e na tenda de uma feiticeira que lhe dá um elixir para reforçar seu 

erotismo.  

O jovem Fausto se apaixona pela bela Margarida, mocinha de quinze 

anos, que não lhe dá atenção.  Mefistófeles explica a Fausto que o diabo não 

tem poderes sobre uma jovem virgem e honesta, mas que nenhuma mulher 

resiste a presentes caros.  Um cofre cheio de jóias preciosas acaba 

amolecendo o coração de Margarida, que ministra um soporífero a sua mãe e 

passa a noite com o namorado.  Mas logo o pecado é castigado, dando origem 

a uma série de desgraças.  Seu irmão Valentim, jovem soldado, para vingar a 

honra da família, desafia Fausto num duelo, mas acaba sendo morto, pois o 

sedutor conseguira a ajuda do diabo.  O sentimento de culpa pela morte do 

irmão e pela gravidez inesperada deixa Margarida num estado de prostração e 
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de loucura.  Pela sua fala alucinada, na cela de uma prisão, não se sabe  se é 

fantasia, a notícia de que ela matara a sua própria mãe e o filho, pois ela não 

reconhece mais sequer a pessoa do próprio amante, sempre acompanhado por 

Mefistófeles.  Margarida sente horror à presença do Diabo e prefere entregar-

se à Justiça de Deus, suplicando pela salvação da sua alma. Vozes vindo do 

Alto anunciam que ela está salva. Fausto e Mefistófeles desaparecem sobre 

corcéis na fria madrugada. 

A citação da Obra Goethiana parece ilustrar a história conduzida pelo 

jovem Luiz. 

O eixo condutor na análise das histórias de Luiz está relacionado às 

apostas que o jovem faz na sua vida. O jovem parece conduzir sua vida como 

se não tivesse nada a perder, afinal na vida real as figuras parentais são 

fragéis, e as figuras de identificação são frágeis, inconstantes. 

Diante da falta de recursos internos parece buscar desfechos em prol da 

obtenção de “lucro, herança, posses”. O jovem parece seguir apostando, 

“fazendo pactos”, pensando que a qualquer tempo pode acontecer algo com o 

detentor do poder, e com isso ser beneficiado. 

Diante das “barganhas” teme ser punido, porém o medo de ser punido 

não é suficiente para frear o desejo. 

Assim como Dr. Fausto, Luiz se sente atraído pelo desejo das posses e 

riquezas, não abrindo mão de um lugar ao sol, custe o que custar. Nem que 

para isso, pague com a sua própria vida. 

Fausto:  

“(...) Não há perigo de eu romper o pacto! 
O afã do meu vigor completo 
É justamente o que prometo. 
“Não penso em alegrias, já te disse. 
Entrego-me ao delírio, ao mais cruciante gozo, 
Ao fértil dissabor como ao ódio amoroso. 
Meu peito, da ânsia do saber curado, 
A dor nenhuma fugirá do mundo, 
E o que a toda a humanidade é doada, 
Quero gozar no próprio Eu, a fundo, 
Com a alma lhe colher o vil e o mais perfeito, 
Juntar-lhe a dor e o bem-estar no peito, 
E, destarte, ao seu Ser ampliar meu próprio Ser, 
E, com ela, afinal, também eu perecer(....)”  (GOETHE,1981, p. 84) 
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Assim como o personagem Goethiano, o jovem Luiz apresenta-se com 

múltiplas facetas para conseguir o deleite, demonstrando defesas de caráter 

frente aos seus desejos. 

Para além da analogia com a obra goethiana, também em Mussorgsky 

encontramos um quadro que nos remete a Luiz. Em “Samuel Goldenberg und 

Schmuyle” (sexto e sétimo quadros da obra de Hartmann e sexto da obra 

musical), há um confronto entre dois judeus: um rico, evocado por um tema 

severo – tocado pelas madeiras e cordas em uníssono, e outro pobre, 

caricaturado pela trompa com surdina. No final, os motivos sobrepõem-se, 

sugerindo uma discussão acesa, na qual o rico parece impor-se, pois, o pobre 

desfaz-se em pranto. Tal como Luiz a buscar as benesses do poder, do lucro, 

mascarando sua impotência com as defesas de caráter, como aponta Simon 

(2005) ao classificar os níveis da adaptação humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FIG 12) “Samuel Goldenberg und Schmuyle” 



85 
 

3.2.4 Caso 4 – Francisco 

“A família convencional formada por pai, mãe e filhos”. 

Genetograma: 

 

 

Dados Gerais obtidos pelas entrevistas: 

Francisco é um adolescente de 13 anos que cursa a 7 ª série.  

A mãe se queixa da enurese noturna do filho. No relato da mãe, o 

adolescente “tem a urina solta e faz xixi na cama quase todas as noites” (sic).  

Na escola possui notas boas, sem reprovação, mas começa a mostrar 

sinais de desinteresse pelos estudos. 

Atualmente mora com os pais e duas irmãs, sendo o filho do meio; não 

tem muitos amigos e, segundo a mãe, “é fiel a dois amigos apenas” (sic). 

O adolescente relata que gosta de ficar o tempo de lazer no computador. 

Queixa-se do lugar em que mora, relatando ser um local perigoso. 

 

Dados do Instrumento Projetivo(TAT) e Análise do Material Projetivo de 

Francisco: 

PRANCHA 1 -O menino violinista 

Um menino tocando violino. O menino estava pensando na partitura que ele vai 
estudar muito, que quando ele fazer apresentação ele vai ganhar muitos aplausos. 

ele ta lendo a partitura e pensando como vai tocar aquilo lá. Ele ta pensando em todo 
mundo que vai assistir. 
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ele falou pro professor: 

- como fazer pra tocar tudo direitinho? 

O professor disse: só estudar muito.  

Daí ele foi na apresentação e fez tudo direitinho. Todo mundo aplaudiu. Ele ficou feliz 
e acabou. 

Análise: Observa-se um receio frente aos outros, medo de não dar conta. Tem 

o professor(o pai) que ensina, que ampara e dá confiança, mas de que tem de 

se esforçar. Mostra necessidade de proteção e abrigo e aceitação  

PRANCHA 2 – A mulher sonhadora 

Essa é difícil 

Era uma vez que tinha uma menina que chamava Sônia. Ela era pequena, pobre e 
trabalhava numa fazenda com o pai e a mãe dela. 

Ela cresceu e disse que ia pra cidade, conseguiu dinheiro e foi estudar. 

Ela foi lá conseguiu, alugou essa fazenda e os pais dela foi pra lá pra cidade. 

ela arranjou um marido , eles se casaram, viraram marido e mulher e tiveram 2 filhos. 

(.....) PAUSA. aí depois ele deixaram de alugar e viraram uma super indústria de café. 

aí eles exportaram para o exterior e pro Brasil aqui também. Aí eles viraram uma 
fábrica rica e fim. 

Análise: O jovem configura o triângulo edípico. Observa-se angústia de 

separação. Aberastury (1980) traz, à luz da psicanálise, que na passagem da 

infância para a adolescência, uma das angustia é a de separação pelo luto dos 

pais da infância. Desejo de crescimento, figuras significativas (materna e 

paterna) boa. 

 

PRANCHA 3 – “Eu não entendi essa ai não. A Sra. pode mudar pra outra?” 

Análise: O jovem apresenta negação frente ao sofrimento, já que a prancha 

suscita aspectos depressivos. 

PRANCHA 4 - Pode ser dinheiro pouco, ruim pro bolso. 

O cara ficou enfurecido com a mulher. Que a mulher gastou todo o dinheiro dela com o 
cabelo. 

aí ele foi lá brigou com ela. 

aí ela disse: Não espere, é só um tratamento. 
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aí o homem: que custava muito caro.  

aí ela saiu de lá e ela saiu correndo atrás dele, com o cabelo ainda preso. 

Análise: Traz a figura masculina como pobre e frágil. Apresenta a relação 

homem/mulher como um clichê, sem conteúdo sexual. 

PRANCHA 6 – Solicitação para a pesquisadora “pular” a prancha. 

Análise: Medo dramático de deixar a infância e conseguir a genitalidade; tenta 

evitar os lutos(na verdade as perdas da infância na passagem para a vida 

adulta), tal como preconiza Aberastury(1970/1981; Knobel 1970/1981). Esse 

medo fora disparado na prancha anterior e na sequência causa uma 

paralização. 

PRANCHA 7 – A empresa caiu 

Esse cara aqui tá parecendo que é dono da empresa. A empresa dele caiu, ele ta 
vendo lá o gráfico, ta triste e esse daqui ta vendo os planos pra subir a empresa 
novamente. 

Eles são amigos, mas parece que um arrumou uma emboscada pro outro. Aí o dono 
da empresa ficou muito bravo e quis expulsar o outro, porque viu que era um traidor. 

aí expulso, e os gráficos começaram a subir de novo e fim. 

Análise: Francisco parece invejar o pai potente. Luta entre Eros e Tânatos. 

PRANCHA 8 – Emergência 

Um cara veio ao hospital pedindo socorro que a barriga dele tava muito doendo. 

aconteceu uma coisa na barriga dele que ele não sabia explicar. 

era os rins que tinha secado, aí tinha que trocar fazer uma operação. 

aí chamou 2 médicos, levou ele pra cama e ia trocar os rins dele e tava cortando. 

Análise: Apresenta inveja do corpo da mãe(que produz bebês). O jovem parece 

remontar aos órgãos secos, como se fossem os testículos que secam e 

causam infertilidade, por conta da inveja. 

PRANCHA 16 – O dia incrível 

Um dia quando eu tava indo pra escola. Aí cheguei falei oi pro meu amigo e ele falou 
oi pra mim. 

Aí eu cheguei na sala, aí passou a lição. Aí na cantiga eu pedi (x Burger) que nunca 
tem ao invés de ter de comer arroz com mistura. 

aí cheguei em casa, minha mãe tinha ganhado na loteria. 
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aí eu e minha mãe, compramos um casarão, ela comprou um computador pra mim, 
roupas, pagou as contas dela. 

aí fiquei feliz pra sempre. 

Análise: Observa-se sentimentos primitivos de voracidade; de ter para si e não 

se desprender. 

 

Quadro IV – Categorias representativas do funcionamento psíquico do 

caso Francisco: 

 DESEJOS FANTASIAS 
INCONSCIENTES 

SENTIMENTOS 
PREDOMINANTES/MEDOS 

RECURSOS 
DEFENSIVOS 

P1 - Desejo de 
aceitação, 
de êxito. 

- Da figura paterna 
positiva 

- Derivados do instinto de 
vida; 
- Medo de falhar; 
- Medo de não ser aceito 

- Identificação 
com o masculino 

P2 - Desejos 
edipianos 

- Fantasias 
onipotentes de 
superação; 
- Fantasias de 
angústia de 
separação 

- Angústia; 
- Angustia de 
separação(lutos dos pais da 
infância) 

-Onipotência 

P3 *Não 
realizou 

 - Medo de perder a infância, 
os pais; 
- Medo de morte; 
- Angústia 

- Negação 

P4  - Pai fraco - Medo da sexualidade - Negação da 
sexualidade; 
- Repressão 

P6 *Não 
realizou 

- Fantasia de 
permanecer na 
infância 

- Angústia; 
- Paralização pelo medo 
intenso 

 

P7  -Inveja do pai 
potente 

- Inveja; 
- Angústia; 
- Depressão 
 

- Negação 

P8 -Desejo de 
ter os bebês 
da mãe 

- Inveja do corpo da 
mãe; 
- Fantasia mágica de 
cura 

- Ciúme; 
- Angústia persecutória 

- Negação 

P13 *Não 
realizou 

  
 

 - Negação 

P16 - Desejo de 
ter além de 
suas posses 

- Fantasias 
onipotentes de 
conter todos os 
objetos dentro de si; 
- Fantasia da loteria) 

- Voracidade; 
-Agressividade; 
-Angústia persecutória 

- Onipotência; 
- Regressão 
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Promenade 

A história de vida de Francisco denota um eixo condutor de análise que 

gira em torno de sentimentos primitivos. Parece que frente às transformações 

físicas e psíquicas advindas do período púbere, e conseqüentemente 

adolescente, o jovem faz uso de recursos defensivos primitivos, numa tentativa 

de se defender da angústia de separação, e do sofrimento que este período 

provoca. 

Francisco parece não se identificar com figuras fortes e protetoras. Faz 

uso de recursos defensivos muito regredidos para se proteger do sofrimento do 

crescimento. 

Na entrevista com a mãe do jovem, a mesma relatou a severidade e 

autoridade do pai frente aos filhos de modo que há indicativos do medo dessa 

figura paterna interditora. 

Outro fato que nos chama atenção é a apresentação de recursos 

primitivos do ego, tais como: a voracidade e agressividade do jovem presente 

na enurese noturna e que também parece remontar à regressão e ao medo de 

crescer. 

O jovem parece deslocar para a enurese noturna a culpa, de tal modo 

que a angústia experimentada pelo jovem, acaba por liberar a urina à noite. 

Nesse sentido parece que encontramos respaldo em Klein (1957) ao revelar 

que a voracidade se baseia em uma forma de introjeção executada com raiva. 

A violência da incorporação oral conduz, na fantasia, à destruição do objeto. O 

estado final fica sendo de que não houve satisfação oral, de vez que o objeto 

introjetado não tem valor, ou, pior que isso, transformou-se em um perseguidor 

retaliatório, em reação ao ataque sádico oral efetuado no processo de 

incorporação. 

A autora revela ainda que na posição esquizoparanóide, o mundo 

interno pode acumular cada vez mais objetos persecutórios e retaliatórios que 

ameaçam o sujeito; isto dá origem a uma fome cada vez maior por objetos 

“bons”, a fim de avaliar o estado interno de dominância de objetos “maus” e de 

ódio e impulsos destrutivos (KLEIN, 1957, p.181). 



90 
 

Na analogia com a composição de Mussorgsky parece observarmos 

Francisco na angústia da “Catacumbae (Sepulchrum Romanum)” – (nono 

quadro), que apresenta uma sucessão de efeitos obtidos pela articulação dos 

instrumentos de sopro que tentam descrever o ambiente triste e obscuro de 

uma catacumba. E, numa seqüência, observamos o adolescente como no 

“Cum mortuis in lingua mortua” que num seguimento do ambiente descrito no 

andamento anterior, ouve-se de novo o tema do passeio (promenade) com 

oboés, acompanhados por um tremulo dos violinos que sugerem um ambiente 

arrepiante e assustador. Como se numa dificuldade não só na passagem da 

adolescência, mas como se essa também o remontasse ‘as dificuldades de 

uma passagem das posições esquizoparanóide para a depressiva, causando-

lhe imenso terror. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FIG 13) “Catacumbae (Sepulchrum Romanum)” 
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3.2.5 Caso 5 -  Leandro 

“A família monoparental formada por mãe e filhos”. 

 

Genetograma: 

 

Dados Gerais obtidos pelas entrevistas: 

Leandro é um adolescente de 14 anos que cursa a 8 ª série. Foi criado 

pela mãe, e atualmente mora com a mesma e irmão de 10 anos. 

A mãe de Leandro trabalha o dia todo como “pajem” em creche 

comunitária, e no período noturno cursa faculdade. Durante o período noturno 

os meninos ficam sob os cuidados da avó materna. 

O adolescente conhece o pai, porém nunca teve contato com o mesmo. 

Segundo a mãe, separou-se do pai do jovem durante a gravidez. O pai do 

jovem o registrou, porém não tem contato com o filho. Segundo relatos o jovem 

tentou se aproximar do pai quando tinha aproximadamente 10 anos, remetendo 

cartas para o mesmo, porém diante das tentativas frustradas, decidiu não 

procurar mais o pai. 

O irmão de Leandro é de pai distinto, e o jovem revela assumir o papel 

de pai com o irmão. 



92 
 

 Segundo a mãe, o jovem é maduro para a sua idade, não apresenta 

dificuldades escolares. 

 A grande preocupação da mãe se refere ao fato da ausência paterna 

para ambos os filhos, e a atitude do jovem frente ao irmão mais novo que 

apresenta trejeitos femininos. 

Para entrevista inicial, o jovem se apresenta calmo. Relata ter muitos 

amigos, e que gosta muito de jogar futebol, e que participa de alguns testes 

para a prática profissional do esporte. Ao relatar sobre a mãe relata que é uma 

figura carinhosa, que é autoritária às vezes, mas que faz papel de pai e mãe. 

Ao verbalizar sobre o pai, o jovem apresenta sentimento de mágoa ao 

relatar que escreveu ao pai, mas que nunca obteve resposta. 

Sobre o irmão mais novo, Leandro apresenta atitude homofóbica, 

verbalizando que já que o irmão não teve pai pra educar, tem ele pra ensinar, e 

não deixar o irmão virar homossexual. 

 

Dados do Instrumento Projetivo (TAT) e Análise do Material Projetivo de 

Leandro: 

 

Prancha 1- O garoto e o violino 

Huumm...deixa eu ver, 
Esse menino sempre sonhou em ser músico mais nunca teve condições. 
Então um dia sua mãe conseguiu realizar seu sonho, comprou um violino para que ele 
possa ser músico. 
Mais ao mesmo tempo ele descobriu que tinha uma doença incurável. 
Então ele imaginava que tinha essa doença por causa do seu sonho e se culpava 
sempre. 
Então quando ele pôde realizar seu sonho, teve que ficar triste. 

 

Análise: O jovem parece racionalizar. Por medo do contato com a realização de 

sonhos, ou por medo de ser feliz, parece somatizar (negação, evitação do 

contato, racionalização, depressão, desejo de realização- angústia de morte). 

Prancha 2 – História de Maria 

Coça o rosto...estala os dedos 

Maria era uma menina estudiosa, que adorava ler e vivia com seu namorado e sua 
mãe numa fazenda longe de tudo, com plantações e animais. 
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Sua mãe está feliz com o namoro dele e seu namorado era muito carinhoso. 

Maria e seu namorado adoravam olhar pro mar e pro por do sol. Mas se sentiam 
isolados da cidade. 

Sua mãe queria ficar lá. Mas Maria e seu namorado queriam ir pra outra cidade. 

Ela e seu namorado foram e conseguiram levar a mãe. 

Ela se formou na faculdade, compraram uma casa, e viveram os três na cidade. 

Análise: Leandro reconhece a triangulação edípica, se posicionando de forma 

mais adulta, porém a mãe permanece na relação. O jovem parece ver a paz 

distante. Há de se compreender que o pai do jovem é uma figura distante. 

Prancha 3 – Vida e Morte 

Felipe era um garoto de 17 anos que estuda em uma escola boa, sua família era muito 
carinhosa, ele tinha muitos amigos, mas tinha um amigo que muito gostava que se 
chamava Fernando. 

Felipe muito aprontava e fazia muitas besteiras. Até que um dia descobriu que seu pai 
tinha uma arma. 

Saiu com Fernando, só que não sabia que a arma estava carregada e matou num 
acidente Fernando. 

E ficou deprimido. Depois de algum tempo ele acabou se matando. 

Fim. 

Análise: Parece ser tão assustadora a idéia da bissexualidade revivida na 

adolescência que o jovem deseja exterminar seu lado feminino.    

Prancha 4 – Romeu e Julieta 

Eram um casal apaixonado, muito apaixonados. 

A irmã de Julieta tinha muita inveja do casal. Por isso, a irmã de Julieta sempre 
arrumava um jeito de tramar contra eles. 

A Julieta sabia que a irmã estava tramando e contou pra Romeu, e Romeu não quis 
aceitar. 

O casal vivia com brigas. Quando Romeu ficava estressado, saia de casa sem mais 
nem menos. Julieta ficava desesperada, mas sempre Romeu voltava. 

Até que um dia a irmã de Julieta decidiu desistir de arruinar o casal. 

Neste mesmo dia Romeu e Julieta resolveram viajar e foram pro exterior. 

Tiveram filhos, netos. Depois ele morreu primeiro que ela, e depois ela morreu. 



94 
 

Análise: O jovem se identifica com a figura feminina. Repete a idéia de que a 

felicidade almejada não pode ser alcançada. A felicidade parece estar atrelada 

a um lugar distante. Quando está feliz, apresenta a morte inexorável. 

Prancha 6 – Piedade 

Tiago era o filho mais novo de Dona Alaíde. Dona Alaíde era mãe de Tiago e 
Wellington. 

Wellington, o filho mais velho sempre quis ser engenheiro. O filho mais novo só queria 
curtir a vida . 

Como Wellington quis ser engenheiro, Dona Alaíde queria que Tiago também se 
formasse. 

Tiago sempre discutia com sua mãe. Ele odiava isso. Até que um dia matou seu irmão 
e fugiu. 

Sua mãe desesperada sem saber i que fazer morreu com ataque cardíaco. 

Então ele nunca conseguiu fazer o que sempre quis, se divertir, ficava com a mãe e o 
irmão na cabeça. 

Análise: Observa-se desejos e conflitos em relação à bissexualidade. Desejo 

de eliminar a mãe (parte feminina). 

Prancha 7 – A sombra do pai 

Haroldo era o pai de três filhos.  

Um de seus filhos era João. Era o filho que ele mais gostava. 

João seguiu a carreira do pai, um empresário de sucesso. 

A sombra do pai, o filho sempre seguiu. Sempre bem sucedido, ambos. Os dois 
sustentavam a casa e eram felizes. 

Mas um dia, o pai fez um negócio errado na empresa e foi a falência. 

Por ironia do destino, o seu filho que sempre foi a sombra do pai também. 

Todo mundo da família ficou pobre, os mais velhos foram pra um asilo, e os mais 
novos tiveram que morar na casa de outros parentes. 

Análise: Leandro parece sentir muita falta da figura paterna. Assim como a sua 

história real que o pai assume a paternidade e registra o filho, na estória 

contada pelo jovem, a figura paterna se apresenta como coerente até certo 

ponto. 

Prancha 8 – O Médico 

Anderson era um garoto de nove anos e sonhava ser médico. 

Só assistia filmes sobre medicina. 

O sonho dele era fazer uma cirurgia que causasse polêmica na TV. 

Seu pai e sua mãe não trabalhavam, não tinham estudado. 
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Era obrigação do filho se formar e ajudar. 

Mais um dia, descobriu que seu pai tinha um câncer e com toda a inocência do 
mundo, enquanto o pai dormia tentou fazer uma cirurgia nele e num acidente, matou 
seu pai. 

Mais mesmo assim , ele se formou e sempre que ia fazer uma cirurgia difícil, lembrava 
de seu pai. 

E ele foi um grande médico. 

Análise: Observa-se triunfo sobre os pais, concretizando o desejo de matar o 

pai. Reporta-se a mecanismos regressivos (evitando entrar em contato com a 

agressividade e crueldade infringida contra o pai). 

 

Prancha 13 – Distúrbio 

Jackson era um garoto esperto. Se metia em alguns problemas. 

Esses problemas vinham desde criança. 

Então aos 20 anos já se formando na faculdade, começou a ter distúrbios mentais e 
acabou se apaixonando pela sua irmã. 

Ele falou pra irmã. Mais a irmã disse que ele era louco, que isso tava errado. 

Ele teve que sair de casa, mas sempre que podia tentava ver a irmã. Estava louco por 
ela. 

Mas um dia, ele agarrou ela e a estuprou. 

Para que ela não contasse nada a ninguém, a matou. Levou o corpo pro quarto dele e 
deixou na sua cama. 

Depois o corpo foi deteriorando, os vizinhos sentiram o cheiro, e chamaram a polícia. 

E no presídio , os presidiários ficaram sabendo o que ele tinha feito, e mataram ele. 

Fim.  

Análise: Observa-se mecanismos da posição esquizoparanóide. Além do 

desejo do incesto, preponderam fantasias perversas de introduzir de maneira 

sádica o corpo materno. 

 

Prancha 16 – Ué....e ri, coça o rosto, pensa e começa a estória 

Título: Minha Vida 

Era uma vez um garoto chamado Leo. Ele tinha 14 anos e estava numa boa escola. 

Tinha um irmão, e uma irmã que não morava com ele. 

Sua mãe era carinhosa, atenciosa, e bem liberal. Autoritária as vezes. 

Por muito tempo sua família era feliz , sem nenhum problema. 

Até que um dia seu irmão mais novo começou a falar coisas estranhas. 

Depois disso, ele melhorou e tudo ficou bem. 
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Eles continuaram batalhar pra uma vida melhor. 

Análise: Observa-se fantasia de superação das adversidades. 

Quadro V – Categorias representativas do funcionamento psíquico do 

caso Leandro: 

 DESEJOS FANTASIAS 
INCONSCIENTES 

SENTIMENTOS 
PREDOMINANTES/MEDOS 

RECURSOS 
DEFENSIVOS 

P1 - Desejo de 
realização(algo 
criativo) 

- Fantasias de 
auto-
agressividade, 
auto-punição; 
- Fantasias de 
masturbação; 
- Fantasias de 
autorização da 
mãe pelo incesto 
 

- Frustração; 
- Tristeza mediante auto-
punição; 
- Medo do incesto; 
-Medo de ser feliz; 
-Medo do contato com a 
realização dos sonhos 

-Evitação do 
contato; 
- Negação 

P2 - Desejo de 
acasalamento 

 - Fóbicos; 
- Angústia de separação; 
- Medo do acasalamento 
 

-Evitação 

P3 - Pela 
homossexualidade 

- Fantasias 
bissexuais 

- Medo; 
-Depressão; 
- Medo da 
homossexualidade; 
- Medo da bissexualidade 

- Identificação 
Projetiva 

P4 - Da 
bissexualidade 

 - Tristeza; 
- Medo da parte feminina de 
si mesmo 

Fóbicos(evitação) 

P6 - De eliminar a 
mãe(parte 
feminina); 
- Desejos e 
conflitos de 
bissexualidade. 

 - Tristeza; 
- Raiva do pai; 
- Raiva da mãe; 
- Medo da bissexualidade 

- Idealização do 
masculino 

P7 - Desejo de ter o 
pai como parceiro 

- Fantasias de 
acasalamento 
com o pai 

- Fracasso/ Falência; 
-Medo da bissexualidade 

- Idealização; 
Racionalização; 
- Mecanismos 
fóbicos(afastamento) 

P8 - Desejo de 
triunfar; 
- Desejo de 
eliminar o pai. 

- Fantasia de 
triunfo sobre os 
pais 

- Raiva; 
- Medo da própria 
agressividade 

- Regressivos 

P13 - Desejo de 
incesto 

- Fantasias 
perversas de 
introduzir de 
maneira sádica o 
corpo materno. 

- Inveja feminina; 
- Medo da voracidade 
feminina 

 - Mecanismos da 
posição 
esquizoparanóide 

P16 - Desejo de 
afastar os rivais. 

- Fantasia de 
superação das 
adversidades 

- Tristeza; 
-Decepção; 
- Medo da 
homossexualidade 

- Placagem 
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Promenade 

O jovem Leandro diante da adolescência parece estar amedrontado 

frente aos conflitos relacionados à sexualidade. 

Observa-se um impulso homofóbico frente às tendências do irmão, de 

modo que parece temer a sua própria homossexualidade, um medo, diante dos 

momentos regressivos em que se defronta com seu próprio período passivo-

feminino – como descreveu Melanie Klein e retomados por Heimann (1952). 

 Assim, a hipótese que levantamos se refere a uma identificação com o 

irmão, e que frente a esse sentimento de ameaça, toma atitudes drásticas 

(afastando os rivais). A sua “posição feminina” derivada dos impulsos 

incorporativos orais conflita com o desenvolvimento da sua masculinidade; o 

complexo de Édipo invertido é uma parcela importante do caótico estado 

polimórfico, no início do conflito nuclear. A identificação com o primeiro objeto 

de amor, a mãe, resultante da introjeção intensifica os componentes 

heterossexuais da menina e os homossexuais do menino na bissexualidade 

inata (HEIMANN, 1952). 

No decorrer de suas estórias e com a quebra de defesas, o jovem diante 

do conflito sexual apresenta ambivalência Eros-Tanatico, e nos remonta aos 

princípios do desenvolvimento, portanto ao período passivo-feminino. 

Diante da adolescência e frente à elaboração dos lutos, em especial ao 

que trata da bissexualidade, o jovem parece experimentar e reviver isso frente 

às tendências do irmão, com um medo dele mesmo. 

Leandro tem uma mãe que expulsa dois homens de sua vida. Essa parte 

feminina que ele quer evitar é uma parte feminina que parece expulsar o 

homem. 

Em relação à figura paterna há de se compreender que o pai não tem 

participação ativa na vida do jovem, e que a figura masculina apresenta-se 

odiada (pode-se também pensar num medo da mãe com o falo incorporado). 
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E numa analogia com a obra de Mussorgsky  nos lembramos aqui da 

passagem do quadro “L cacabane sur dês pattes de poule” que inspira-se num 

desenho de Hartman que representa uma casa com um  relógio apoiada em 

duas patas de galinha ( a cabana da bruxa Baba Yaga). E esta bruxa, tal como 

a representação da figura feminina para o adolescente, se transforma numa 

casa bonita para atrair crianças, mas logo às perseguem, pois a casa se 

transforma numas grandes pernas de galinha que ferozmente perseguem e 

expulsam as crianças.  Assim, Leandro parece ter internalizado essa mãe 

(mulher) que parece ter poder (que ele deseja ou inveja), mas que ao mesmo 

tempo teme, pois ela e’ feroz e também expulsa. A figura paterna sequer 

aparece – nem como protetora e tampouco orientadora, sendo frágil ou quase 

inexistente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FIG 14) “L cacabane sur dês pattes de poule” 
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3.2.6 Caso 6 – Fabricio 

“A família convencional formada por pai, mãe e filhos”. 

Genetograma:  

 

Dados Gerais obtidos pela entrevista: 

Fabricio é um adolescente de 12 anos que cursa a 6 ª série. Atualmente 

mora com os pais e irmão mais novo. 

Na escola possui boas notas, se destacando no futebol.  

A mãe do jovem se apresenta ansiosa e verbaliza ser nervosa com tudo. 

Relata episódio em que o adolescente há aproximadamente dois anos teve 

crise convulsiva e entrou em óbito por segundos, gerando desespero e medo 

de perder o filho. 

O adolescente se apresenta tranqüilo, relatando que o futebol é a vida 

dele. 

Dados do Instrumento Projetivo(TAT) e Análise do Material Projetivo de 

Fabricio: 

Prancha 1 – O garoto inteligente 

Um garoto estudando no escuro com uma lanterna. Que tipo tem uma luz atrás dele. E 
ele tá ficando com sono. Parece que ele tá estudando pra um trabalho da escola. 

Tem uma folha grandona embaixo dele. 

É só isso. 

Análise: O jovem não vê o instrumento. Observa-se negação frente ao estímulo 
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Prancha 2 – A fazenda milagrosa 

Uma fazenda com plantações de milho, maça e uma mulher grávida e um homem com 
um cavalo, um celeiro e a mulher com o livro. 

Também tem boi, ou sei lá porco ali. Só. 

Análise: Observa-se fantasia pobre. O jovem não nega os dados de realidade, 

porém não produz nada com esses dados. Parece ter dificuldades de dar conta 

desse mundo de fantasias. 

Prancha 3 – A morte de uma garota 

Ela tá triste. Não, parece que ela se matou porque tem uma faca aqui embaixo, tem 
um canivete. 

Ela devia tá triste com alguma coisa, com medo ou pelos pais dela que brigam muito. 

Tá morta num sofá. 

Análise: Fabricio parece placar, repetir a estória da mãe. Observa-se projeção 

direta.(Falta de recursos defensivos). 

 

Prancha 4 – O casal romântico 

É um casal na casa deles assistindo um filme. Tem uma pessoa lá atrás. Parece que a 
pessoa que nem eu falei . É uma pessoa invejosa que nem eu falei, ela fica olhando a 
vida dos outros. 

Mas o casal não tá nem ai. Ela ta abraçando ele, e ele tá abraçando ela. 

Análise: Apresenta fantasia dos pais unidos e com conteúdo invejoso.  O jovem 

parece paralisar ante ao conflito(suscitado pela prancha). 

 

Prancha 6 – Essa é difícil.....é que esta é difícil 

Tem um rapaz e a mãe dele. Os dois parece brigados, não estão se falando. Parece 
que ela tá assustada com alguma coisa, ela está com os olhos arregalados. 

Aconteceu alguma coisa, não sei o que foi não, sei lá, parece um tiroteio lá fora. 

Ele tá triste com o chapéu triste. 

Eles voltaram a se falar, e aquele negócio lá acabou, parou. 

Análise: Observa-se fantasia de ficar com a mãe longe da “guerra” e da 

agressividade. Isola-se com a mãe. 
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Prancha 7 – Vidas de Pai e Filho 

Tem o pai e o filho. Os dois abraçados, eles fizeram as pazes. 

Eles tinham brigado. Deve ser alguma coisa que o filho dele fez , aí ele ficou com 
raiva. 

E os dois voltaram a se falar agora. 

Parece minha vida que você tá me mostrando, quando eu morri... quando eu quase 
morri. Fui pro inferno, vi tudo preto e branco. Meus pais falam da alma penada me 
chamando. 

Análise: Observa-se desejo de estar com o pai. Isola-se com o pai. 

Prancha 8 

Inicia dizendo “ Agora sim tá parecendo minha vida...” 

Título: A vida por um fio 

O médico parece que tá tentando recuperar..reviver ele.e a alma dele tá aqui, 
reluzente na foto. 

Eu acho que não conseguiu. Conseguiram sim, porque ele tá aqui na frente e ele tá 
olhando pra frente, tá forte. 

Análise: Observa-se necessidades de cuidados parentais, de ser percebido 

como alguém que precisa de ajuda. O jovem apresenta medo de ser punido 

com a morte por ter causado mal estar aos pais. 

Prancha 13 – A morte da esposa 

Parece que o cara matou a mulher e tá chorando agora. 

Ela tá pelada, sangrando. 

Deve ter sido alguma briga. Falando muito, jogando na cara dele que ele não fazia 
nada. 

E ele se arrependeu, tá chorando. 

E não foi preso não, porque ele deve ter escondido o corpo. 

Análise: Parece que o jovem se utiliza de defesas maníacas, dando razão ao 

homem (em relação à esposa que provoca a violência). 

Prancha 16 – O menino vencedor 

Era um sonho de um garoto que queria tirar a família da pobreza. Tira eles de lugares 
ruins, de pessoas invejosas. 

Ele conseguiu. Ele estudou muito, obedecia à família, seguia os conselhos dos pais. 
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Ele virou é um engenheiro, e tirou a família da pobreza. 

Análise: Observa-se medo da sexualidade. Recursos defensivos referentes a 

regressão(de retorno ao período do desenvolvimento do bebê. 

Quadro VI – Categorias representativas do funcionamento psíquico do 

caso Fabricio: 

 DESEJOS FANTASIAS 
INCONSCIENTES 

SENTIMENTOS 
PREDOMINANTES 

RECURSOS 
DEFENSIVOS 

P1 - Desejos 
masturbatórios 
temerosos 

  
- Isolamento; 
- Do próprio desejo 
masturbatório 

- Negação; 
- Repressão 

P2 Desejo(velado) do 
incesto. 

- Fantasia do paraíso - Isolamento; 
- Apatia; 
- De entrar em contato 
com o conflito edipiano 

- Isolamento 

P3 -De morte da parte 
feminina com a 
qual se 
identifica(ambíguo) 

- São empobrecidas 
dada sua mobilidade 
frente ao conflito 

- Tristeza; 
- Da tirania paterna, 
- Da punição 

- Identificação 
com figura 
feminina 

P4 - De ter o que o 
casal tem – 
relações 
amorosas. 

- Fantasia de 
incesto; 
- Fantasia dos pais 
unidos em coito e 
com conteúdo 
invejoso; 
- Fantasias com 
características 
voyerista 

- Inveja dos pais; 
- Medo da punição, da 
retaliação. 

- Identificação 
Projetiva; 
- Regressão; 
- Paralisação 
ante ao conflito. 

P6 - De estar isolado 
com a mãe 

- Fantasia de ficar 
com a mãe longe da 
“guerra” e da 
agressividade 

- Tristeza; 
- Da própria 
agressividade 

- Isolamento; 
- Regressão 

P7 - De estar com o 
pai 

- Fantasia de ficar 
com o pai – isolá-lo 

- Apatia; 
- Da agressividade; 
- De suas pulsões 
fugiram ao controle 

- Isolamento; 
- Regressão 

P8 - De ser percebido 
como alguém que 
precisa de ajuda. 

- Fantasia de morte 
 

- Desamparo; 
- Apatia; 
- Desvitalização; 
- Medo da morte; 
- Medo do 
desconhecido(o outro 
lado da vida) 

- Isolamento 

P13 - Agressivo, de 
morte sádica. 

- Fantasia de 
aniquilar a parte 
feminina, a mãe. 

- Vingança; 
- Triunfo; 
- Medo de ser punido 
 

 - Defesa 
maníaca; 
- Cisão 

P16 - De estar com os 
pais da infância 

- Fantasias de 
isolamento do 
triângulo amoroso 
perfeito(paraíso), 
sem sexualidade. 

- Apatia; 
- Desvitalização; 
- De perder o controle; 
- Da sexualidade 

- Regressão 
- fixação 
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Promenade 

A história do jovem Fabricio denota características comuns à 

adolescência. Diante do período púbere (transformações físicas) o jovem 

experimenta as mudanças psicológicas de forma lenta, pois parece temer o 

crescimento. 

Observamos no decorrer das histórias que o jovem parece experimentar 

a temida entrada no mundo dos adultos – apresentando mundo de fantasias 

(empobrecidas e desvitalizadas) e, diante dos dados de realidade parece ter 

dificuldades em dar conta desse mundo de fantasias. 

Esse caso nos remete a Aberastury (1980) quando aponta que a 

problemática do adolescente começa com as mudanças corporais, com a 

definição do seu papel na procriação e segue-se com as mudanças 

psicológicas. A mesma autora compartilha a idéia com Knobel (1981) e, ambos 

nos chamam a atenção para o fato de que os estados confusionais 

adolescentes muitas vezes são confundidos com alterações patológicas; 

Knobel (1970, 1981) atribuí a essas flutuações de comportamentos a Síndrome 

da Adolescência Normal sobre o qual apresenta padrões de comportamento 

esperados para este período. 

Entretanto, no caso do jovem Fabricio deve-se ressaltar que esse também 

parece reproduzir o mal súbito que teve na vida, num processo regressivo ou 

de fixação que o dificulta crescer. E, de certo modo, isso parece ser reforçado 

pela mãe, de modo que, embora as características dos postulados de Knobel 

(1970,1981) estejam presentes, há indicativos de uma dificuldade dos pais em 

também acompanharem esse crescimento de Fabricio. E isso nos remete 

novamente à Aberastury (1970/1981) afirma que existe outro aspecto de 

primordial importância no estudo da adolescência, ou seja, a ambivalência e a 

resistência dos pais em aceitar o processo de crescimento do filho. Os pais 

vivem o luto pelos filhos e precisam se desprender do filho criança e evoluir 

para uma relação com o filho adulto, e com isso, deparam-se com seu próprio 

envelhecimento e com a morte. Também Rojas (2000) chama atenção para o 

fato de que não há dúvidas de que ambos, pais e adolescentes, experimentam 
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crises ao se depararem com a passagem do tempo e com o reordenamento da 

vida e das relações interpessoais. É interessante lembrar que a ideia de crise 

foi anteriormente desenvolvida por Erikson (1987) em sua teoria do ciclo de 

vida, e sobre a qual descreve a vida como uma progressão através de uma 

série de estágios, sendo que cada um deles tem suas tarefas específicas e 

suas crises.  

Todavia, sabemos com as contribuições da psicanálise, que a 

ultrapassagem da crise e desenvolvimento para o crescimento, também 

dependerá de um certo grau de saúde mental de cada um individualmente. 

Assim, no caso de Fabrício, parece que essas dificuldades de seus próprios 

pais encontram-se aparentes, o que repercute em seu crescimento psíquico. 

E, numa analogia com a obra de Murssorgsk, o caso de Fabricio nos remete 

aos quadro: “Tuilleries” que mostra uma alegre passagem em que se 

descrevem jogos infantis num parque, num interlúdio baseado num intervalo de 

terceira menor, muito característico das canções infantis, o oboé, o flautim e os 

violinos introduzem uma ideia que será sublinhada posteriormente pelos 

instrumentos de sopro. O que nos indica os prazeres da infância, a idéia de 

estar sempre nela, na companhia desses pais da infância.  

Entretanto, numa seqüência com a composição de Mussorgsk, surge de 

novo o “Promenade” que mais uma vez marca a separação entre dois quadros 

(numa seção de cordas que aborda o tema). E nessa seqüência da 

composição, vem o quadro “ Bydlo ”, poderoso andamento de caráter obscuro 

que descreve um pesado carro polaco de grandes rodas, carregado de pedras 

enormes e arrastado por bois, avançando vagarosamente por uma colina 

lamacenta. E Mussorgsk confia esse tema aos fagotes e aos instrumentos de 

corda, surgindo depois a intervenção da tuba que sugere a aproximação 

penosa da carroça. A diminuição de intensidade de volume ilustra o seu 

distanciamento.  

Observamos assim que essa toada deleitosa da infância (como no 

“Tuilleries” ) parece ser difícil de ser deixada por Fabricio, que por sua vez, tal 

como na seqüência, em “Bydlo” caminha poderoso andamento de caráter 

obscuro que descreve como o pesado carro polaco de grandes rodas, 

carregado de pedras enormes e arrastado por bois, avançando vagarosamente 
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por uma colina lamacenta- numa dificuldade de crescer e desenvolver para a 

vida adulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FIG 15) “Bydlo” 

( a representação da figura acima também é discutida sobre a sua 

denominação de Bydlo – carro de bois , de autoria de Viktor Hartmann)  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ante aos objetivos deste estudo que foram: Caracterizar amostra de 

adolescentes participantes de projetos sociais de uma Instituição; Investigar 

aspectos da estrutura e dinâmica de adolescentes oriundos de famílias 

monoparentais, convencionais e outras configurações familiares, e 

Compreender as relações estabelecidas com as figuras parentais por esses 

adolescentes pertencentes a diferentes organizações familiares, julgamos que 

esses foram alcançados, sendo possível fazer algumas considerações a partir 

dos resultados encontrados. 

A priori é importante ressaltar que o resultado de um estudo que envolve 

um processo diagnóstico na adolescência é delicado frente às peculiaridades 

desta fase do desenvolvimento humano, sendo necessário ter sempre em vista 

as características provenientes deste período. Porém as análises nos 

permitiram observar algumas características que julgamos significativas nos 

casos estudados. 

Iniciaremos nossas considerações retomando a viabilidade do método 

clínico, pois, como num “curvar sobre o leito”, ler e reler o material clínico dos 

06 casos analisados, trazemos a genialidade de  Mussorvsky para nos ajudar 

nessas considerações e complementamos, com o seu método de observação 

na composição de seu “Promenade”. O musicista ao unir os quadros do amigo 

Hartmann nos convida através de sua montagem a um Promenade. Diante 

desta obra denominada “Quadros de uma exposição” ficamos impulsionados a 

convidar o leitor para um Promenade ao estudo. 

Tal como na sinfonia de Mussorgsky “quadros de uma exposição” 

observa-se aqui um passeio e uma passagem pela vida e, nessa passagem, 

além das etapas em que se reúnem as vivências, o aprendizado, as 

experiências num só quadro musical – a que esse artista chamou de 

Promenade, também nossos jovens representam um Promenade de sua 

existência – a adolescência. E a paternidade está implícita em cada quadro, 

ora percebida como bondosa, amorosa e orientadora, ora como hostil, 

ameaçadora, pois depende não só do que se apresenta, mas também do olhar 
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do observador. Com isso entendemos que as relações de objeto dependem de 

um vai-e-vem de projeções e introjeções (de fora para dentro e de dentro para 

fora); tanto da presença real (dos pais) e de da qualidade de seus afetos 

dispensados para o outro (filho), como também da capacidade do outro (filho) 

em perceber aquilo que lhe é dispensado (pelos pais). 

O processo de crescimento, unificação e esclarecimento que se estende 

pelos primeiros anos da infância, a introjeção e a projeção fazem importantes 

contribuições, no sentido de se modificarem os mundos interior e exterior e de 

se atenuarem a perseguição e sua contraparte, a idealização. A criança perde 

cada vez mais sua impotência e onipotência, e os pais as características de 

deuses e monstros. Isso ocorre simultaneamente com uma transformação nas 

fantasias infantis sobre os pais internos. Acaba sentindo-os cada vez menos 

como objetos físicos dentro de seu próprio corpo e cada vez mais como idéias 

e princípios para a orientarem e advertirem em seus tratos com o mundo. 

Assim, das noções primitivas sobre partes e pessoas incorporadas, nasce, 

gradualmente, o sistema do superego – que tem o pai como representante.  

Nesse processo desenvolvimental, podemos metaforicamente nos 

utilizar de Mussorgsky, do quadro e da sonoridade envolta para discutir acerca 

do nascimento psíquico. Em Ballet des poussins dans leurs coques ”, que 

representa o nascimento de pintos e de todo o “bailado” que realizam para 

saírem das suas cascas, é iniciado pela flauta e os oboés sobre um fundo das 

madeiras e da harpa seguidos de violinos, trompas. Assim é o bebê quando de 

seu nascimento, ao se desprender, necessitará de cuidadores que os auxiliem 

no seu desenvolvimento com as projeções e introjeções ao longo da vida – 

como um instrumental necessário para compor e dar andamento ao bailado. 

Diante da ausência real de cuidadores o processo infantil e adolescente parece 

ser experimentado de uma maneira desvitalizada, ou idealizada. 

No que diz respeito à adolescência e aos adolescentes aqui estudados, 

pôde-se observar que esses são bem retratados no primeiro quadro 

denominado “Gnomus” em que o pintor, Hartmann, apresenta um gnomo 

desajeitado e disforme; quadro esse contemplado pela sonoridade da musica 

de Mussorgsky numa passagem enigmática interrompida por longos silêncios 
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e, após o silêncio, as cordas sugerem de maneira abrupta o andar penoso de 

um gnomo. Do mesmo modo, a adolescência e os percalços que este período 

proporciona, embora com suas particularidades, revelam flutuações de humor e 

ambivalências. Nossos jovens pareceram experimentar o período de 

sonoridade enigmática, ora emitindo silêncio, ora emitindo ruídos internos 

assustadores. Os passos encabulados do gnomo desajeitado sugerem a 

transição da vida infantil para a adulta, o que nos pareceu fator comum em 

todos os casos estudados, mas muito claro no caso de José que pareceu 

representar toda descrição da síndrome normal da adolescência postulada pela 

psicanálise. 

Os demais adolescentes Francisco e Fabricio, também pertencentes aos 

núcleos familiares que chamamos de convencionais (aqueles em que o casal 

parental encontra-se presente no convívio familiar), são jovens que 

experimentam o período de sonoridade enigmática, ora emitindo silêncio, ora 

emitindo ruídos internos assustadores, mas com características peculiares. 

Fabricio, como em “Tuilleries” (quarto quadro) mostrou aprazeres da infância, a 

idéia de estar sempre nela, na companhia dos pais da infância e, como em 

“Bydlo” pareceu caminhar como o pesado carro polaco de grandes rodas,  

avançando vagarosamente pela colina lamacenta, numa dificuldade de crescer 

e desenvolver para a vida adulta. Ao reproduzir o mal súbito que teve na vida e 

essa fragilidade ser reforçada pela mãe, Fabricio prefere estar na infância e lá 

ser cuidado e afagado pelos cuidados da mãe da infância.  

Francisco mostrou-nos um medo dramático de deixar a infância e 

caminhar para a genitalidade, pois a autoridade do pai lhe parecia forte demais 

para ser enfrentada; evitando assim os lutos.  Recorreu então a recursos 

primitivos do ego, tais como a voracidade e agressividade (expressos na 

enurese noturna que por sua vez também representa esse medo de crescer e 

enfrentar o pai). Assim apresenta-se, como na angústia da “Catacumbae 

(Sepulchrum Romanum)” – (nono quadro) e de aproximação com os lutos e da 

fantasia de um ambiente triste e obscuro de uma catacumba, Francisco recua, 

já que o medo vem de forma intensa. E nesse recuo, sem saída, como no 

“Cum mortuis in lingua mortua” (décimo quadro) o jovem pareceu sentir, na 

fantasia, os trêmulos violinos de um ambiente arrepiante e assustador. 
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Os demais jovens Artur, Luiz e Leandro oriundos de núcleos familiares 

distintos, mas desprovidos da presença do pai na família, embora revelem 

também as características comuns da adolescência, apresentam cada qual 

particularidades e indicativos de conflitos não específicos da adolescência, mas 

sim de um desenvolvimento psíquico frágil e com significativa relação com a 

introjeção de figuras parentais também frágeis e desvitalizadas.  

Com recursos defensivos muito mais regredidos do ponto de vista 

desenvolvimental, esses três adolescentes pareceram sofrer os prejuízos não 

apenas da presença real de pais na vida familiar, mas sim de terem sido 

desprovidos da oportunidade de introjetarem imagos paternas significativas e 

amorosas.  

Artur identifica-se com personalidades fortes (fantasiadas), porém são só 

idealizadas, pois a figura materna lhe parece desvitalizada e por vezes cruel ao 

lhe impedir que o pai exista. Busca incessantemente um sentido para a sua 

vida e quando se dá conta que não encontra, recorre às fantasias e, de forma 

mágica atenua a ansiedade. Na nossa analogia com a obra de Mussorvsky, o 

jovem nos remete ao segundo quadro “Il vecchio castello” no qual há a 

representação de um velho castelo abandonado envolto em neblina; e diante 

dele um trovador canta uma dolente canção de amor. Posto que o adolescente 

se vê só, numa impossibilidade de introjetar afetos (embora procure 

incessantemente) acaba por recorrer às fantasias e, de forma mágica abranda 

sua ansiedade, cantando, ao pé do castelo, uma fantasiosa canção de amor. 

Na vida do jovem Luiz não se faz presente nem o pai e nem a mãe; 

sente o abandono e há indicativos de internalização de figuras materna e 

paterna frágeis. O adolescente tem um desejo incessante de “posse”, “de 

lucro”, “de obter coisas”, mas há também um medo pelo roubo dos objetos 

(dessses mesmos lucros). Com Luiz, buscamos uma analogia também com 

Fausto, personagem da obra de Goethe, ante as múltiplas facetas do 

adolescente para conquistar e se abastar dos prazeres, com o uso de defesas 

de caráter. Também, na analogia com a obra de Mussorgsky encontramos em 

“Samuel Goldenberg und Schmuyle” (sexto quadro) o confronto entre dois 

homens (dois lados de Luiz), um rico, evocado por um tema severo e outro 

pobre; que numa discussão acesa, o rico impõe-se e o pobre desfaz-se.  Como 
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Luiz se mostra: busca, em fantasia o poder, o lucro, mascarando sua 

impotência com as defesas de natureza caracterológicas.  

Leandro diante da adolescência parece estar amedrontado frente aos 

conflitos relacionados à sexualidade a ambiguidade causada pela 

bissexualidade trazem o medo intenso de ser, remontando ao seu próprio 

período passivo-feminino.E como em “ L cacabane sur dês pattes de poule”  

cujo  desenho de Hartman representa uma casa com um  relógio apoiada em 

duas patas de galinha (a cabana da bruxa Baba Yaga), Leandro vê essa bruxa, 

a representante da figura feminina que como numa casa bonita atrai crianças, 

mas depois se transforma numas grandes pernas de galinha que ferozmente 

persegue e expulsa. 

 Observamos assim, que todos os adolescentes estudados apresentam 

conflitos nesse período do desenvolvimento. Todavia, embora com as 

particularidades de cada um, aqueles adolescentes que se encontram 

desprovidos da identificação com figuras parentais mais fortes, amorosas e 

orientadoras, apresentam conflitos de natureza mais primitivos do ponto de 

vista do desenvolvimento psíquico. Cabe ainda salientar que não se trata da 

presença física propriamente dita, mas sim da introjeção de figuras parentais 

significativas (positivas e bondosas).  

Assim sendo, procuramos aqui fazer um fechamento dessa passagem e 

passeio pela vida com o grande final musical de Mussorgsky em “La grande 

porte de Kiev ” inspirado no arco de triunfo de Kiev, que retrata um tema solene 

e triunfal, executado pelos instrumentos de sopro e repetido por toda a 

orquestra. E que em nossa analogia, parece representar o triunfo do 

crescimento desenvolvimento humano em toda sua plenitude. 

Na obra do artista, seguem-se os fagotes e os clarinetes, enquanto os 

demais instrumentos desenham linhas descendentes e ascendentes; na 

secção central, a atmosfera torna-se mais sombria, para voltar a iluminar-se 

com o último aparecimento do tema da Promenade. Assim como nesse 

desenvolvimento humano com repetidos “altos e baixos”, “ascendentes e 

descendentes”, “sombrios e luminosos”, a musica e toda obra nos revela os 

percalços da vida, as crises, para a chegada triunfal na vida adulta.  



111 
 

Por último, na obra, a apoteose, mediante a repetição em valores 

dobrados do tema inicial deste andamento, atribui-lhe digna anotação final 

destes “Quadros de uma Exposição”. Um passeio pela vida. 

Assim, considerando que no desenvolvimento deste trabalho, 

procuramos retratar além da presença da pessoa do pai no seio familiar, a 

importância do exercício de sua função que se dá por meio das identificações e 

projeções ao longo do desenvolvimento infantil e adolescente, chamamos para 

essas considerações a questão do desenvolvimento normal do adolescente; 

pois a internalização de boas imagens parentais com papéis bem definidos, 

permite que a separação dos pais venha a facilitar a passagem à maturidade – 

uma entrada triunfal pela “La grande porte de Kiev”. Por outro lado, figuras 

parentais que não sejam estáveis e tampouco tenham papéis bem definidos 

podem ser desvalorizadas pelo adolescente, que procurará identificar-se com 

personalidades mais firmes e consistentes; mas com o perigo da idealização. 

A procura por retratar a função paterna e a importância do exercício 

desta função nos leva a afirmar que: 

a) Quanto à caracterização dos adolescentes foi possível verificar um 

predomínio de jovens pertencentes a famílias convencionais; porém, 

ao somarmos o Grupo de Famílias Monoparentais com o Grupo 

formado por Outras Formas de Organizações Familiares temos um 

maior numero de jovens que não têm o pai residindo no lar nessa 

pequena amostra. 

b) Adotando o eixo condutor referente à introjeção das figuras parentais, 

em especial, a figura paterna, observamos que os jovens de famílias 

monoparentais e de outras formas de organização familiar, na 

amostra estudada, representam figuras idealizadas e frágeis.  

O estudo parte do pressuposto de que as identificações com um pai 

amoroso e orientador para a criança nos primeiros anos de vida serão 

retomados na adolescência; mas com o estudo levantamos a hipótese de que 

sem uma figura significativa que ocupe essa importante função, o processo de 

crescimento e desenvolvimento torna-se mais complexo e penoso. 
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Sabemos que o trabalho do psicólogo em nível de prevenção pode ser 

útil desde os primeiros meses de gestação. Com este estudo podemos concluir 

a importância da intervenção desde a gestação, a fim de contribuir com as 

relações criança- figuras parentais. 

Finalizando, entendemos que são necessários mais estudos frente a 

esta demanda para que o trabalho preventivo possa criar condições de um bom 

desenvolvimento psíquico para que este jovem passe pela adolescência e, 

chegue à vida adulta de maneira integrada. 
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Anexo I – Questionário de caracterização da amostra de jovens participantes dos 

projetos sociais  

 

Dados de Identificação: 

Nome: 

Sexo:  (   )Fem.    (   )Masc. 

Data de Nascimento: 

Escolaridade: 

Nome do Pai: 

Nome da Mãe: 

 

Com quem mora atualmente? 

(  )Mãe 

(  )Pai 

(  )Irmão(s) 

(  ) Tio(s) 

(  )Avós(s) 

(  )outros. Quem?______________ 

Habitação: (   ) Casa Própria         (   ) Alugada      (    )Cedida 

O adolescente trabalha? (   )Sim   (   )Não 

Se sim, qual é o trabalho que realiza________________ 

Qual é a renda?R$_______________ 
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Anexo II - Modelo do Roteiro de Entrevista Semi Dirigida realizada com o 

responsável pelo adolescente e com o adolescente: 

 

 

I - Dados Gerais: 

 

Nome:  

Idade: 

Sexo: Feminino 

Grau de parentesco com o adolescente:  

 

II- Composição Familiar: 

- Quem habita a residência:  

- Quantas vezes casou:  

- Quanto tempo o pai foi embora:  

- Pai e gravidez 

 

III- Temas Norteadores: 

- Representação do pai para o adolescente na família: 

- Principais problemas que percebe no adolescente: 

- Escola 

- Grupo de amigos 

- História de uso de drogas e de conflitos com a lei. 

- Dia a dia do adolescente 

- Expectativa futura em relação ao adolescente 
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Anexo III – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

Programa de Mestrado em Psicologia da Saúde 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO -TCLE 

 

Fui informado (a) da pesquisa “Considerações acerca da ausência paterna na 
adolescência”, que tem por objetivos: verificar a complexidade da ausência paterna na 
organização psíquica de adolescentes, elegendo a reedição do Édipo como ponto fundamental 
para esse desdobramento e, discutir acerca do papel do pai e das novas organizações 
familiares. Para realização desse estudo, serão realizadas algumas sessões com entrevistas 
com o senhor (a) – mãe ou responsável pelo adolescente; entrevista com o adolescente e 
aplicação de um teste psicológico (TAT) simples, que se resume a contar histórias a partir de 
figuras que lhe serão apresentadas.  
Essas entrevistas serão realizadas pela psicóloga Marcela Silva Baccelli, tem finalidade de 
estudo, acadêmico, orientado pela Profa. Dra. Marília Martins Vizzotto da Universidade 
Metodista de São Paulo.  
Fico ciente de que esse estudo não envolverá riscos para mim nem para meu filho (ou 
adolescente de responsabilidade do adulto entrevistado) no que diz respeito à nossa 
integridade física ou psíquica, nem dano moral, pois não serão utilizados procedimentos 
invasivos de qualquer espécie. 
Ficou esclarecido que não aparecerão informações que identifiquem minha pessoa e de meu 
filho (ou adolescente de responsabilidade do adulto entrevistado), pois será mantida em sigilo 
nossa identidade ou qualquer outra informação que possa vir a nos identificar.  
Também ficou esclarecido que não existe nenhum custo financeiro para mim, sendo que tais 
recursos são de total responsabilidade do pesquisador.  
Ficou estabelecido que posso, assim como meu filho (ou adolescente de responsabilidade do 
adulto entrevistado) desistir em qualquer momento da pesquisa, estando assim, assegurado o 
direito de colaborar ou não com a mesma, sem qualquer pena ou prejuízo. 
Estou ciente que ao colaborar com a pesquisa, autorizo o uso das informações e resultados 
dela provenientes para publicações no campo científico, desde que resguardados os cuidados 
éticos e preservados o sigilo sobre as informações que possam identificar-nos ou quaisquer 
pessoas de meu relacionamento. Em decorrência disso, não deverá aparecer meu nome em 
nenhum tipo de documentação, nem outra informação que permita me identificar e nem meu 
filho(ou adolescente sob minha responsabilidade) . 
 
Portanto, eu, _______________________________________________, consinto em participar 
da pesquisa acadêmica. 
 
  

 
Guarujá, _____ de _________________ de 200___. 

 
Assinatura do Responsável: ____________________________________________ 
Documento de Identificação (R.G.): _____________________________________ 

 

Assinatura do adolescente __________________________________________________________                 
(que toma conhecimento do Termo acima e aceita participar, por livre e espontânea vontade)  

 
Assinatura do pesquisador: _________________________________ RG ____________ 

 
Contato do pesquisador: Marcela Silva Baccelli  
Email: marcelabaccelli@hotmail.com                                        fone : (11) 8423-708 
Universidade Metodista / Mestrado Psicologia, fone: (11) 4366-5351 
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Anexo IV - Parecer de aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da 
Universidade Metodista de São Paulo para realização do estudo 
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Anexo V – Entrevistas semi-dirigidas 

 

Caso 1 José: A família convencional formada por pai, mãe e irmãos 

 Entrevista semi- dirigida com a responsável e com o adolescente 

Para a entrevista inicial compareceu a mãe do adolescente Sra. A que tem 45 anos. 

Possui ensino médio completo. A mesma nasceu em Recife-PE, sendo filha adotiva. 

Veio para o Guaruja-SP aos 6 anos de idade. Conheceu seu marido, casou-se e tem 

quatro filhos. Atualmente é dona de casa, e exerce liderança na comunidade(sendo 

acionada para solucionar questões diversas). O marido trabalha como pedreiro o dia 

todo, retornando ao lar apenas a noite. 

Sra. A. relata gravidez tranqüila, parto normal, e atribuí o desenvolvimento de seu filho 

mais velho como normal. Relata ter recebido apoio do marido na gestação, e que José 

foi um filho desejado.  

Sra. A. possui doença de pele. Não soube especificar as causas ou o nome da 

doença, mas relatou que faz tratamento medicamentoso. 

Para A. o pai exerce função essencial na educação dos filhos. Além do sustento 

financeiro da casa.  

Em relação à importância do pai na família relata: “é ele que ganha o pão de cada 

dia”(SIC).  

“O José e os outros mais pequenos me obedecem, mas é o pai que mostra a cinta a 

noite”. 

“Ele(referindo-se a José) é mais apegado comigo do que com o pai”.  

“O pai só vem a noite, as crianças se acostumaram comigo”. 

Em relação à escola a mãe relata que o adolescente apresenta-se inibido e retraído, e 

que as reclamações na escola giram em torno dessa inibição. “José é visto como nerd. 

Ganhou até apelido por isso”. “Eu não gosto disso, já falei pras professoras, e se 

precisar vou lá na escola brigar”. 

José é um adolescente de 13 anos que cursa a 6 ª série. Foi criado pelos pais, e 

atualmente mora com eles. É o mais velho de quatro irmãos. 

Para entrevista inicial, o jovem se apresenta tímido, envergonhado. Relata não ter 

muitos amigos, e que se diverte sozinho andando de bicicleta, empinando pipa, ou 

indo à praia. José relata que cuida dos irmãos mais novos na ausência da mãe. Ao 

falar da mãe apresenta-se orgulhoso frente ao desempenho da mãe em prol da 

comunidade. Ao falar do pai, o jovem relata que vê o pai apenas a noite. 

Para o TAT, o jovem demonstra interesse ao contar as estórias. O tempo de reação e 

término foi um tempo considerado normal. A prancha 8 intitulada “A Intervenção 

Cirúrgica” o jovem não fez, atribuindo “ não ter idéia pra essa não”. 
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Caso 2 – Artur: A família monoparental formada por avó materna, mãe e filho 

 Entrevista semi- dirigida com a responsável e com o adolescente 

Para a entrevista inicial compareceu a mãe do adolescente Sra. B. que tem 52 anos. A 

mesma nasceu em São Paulo/SP. Veio para o Guaruja-SP aos 30  anos de idade. 

Tem o ensino médio completo, e trabalha como auxiliar geral em comércio. 

Atualmente mora com a mãe e o filho de 12 anos. 

Sra. B. tem diagnóstico de obesidade.  

Aos 40 anos manifestando desejo pela adoção, conheceu uma família na 

Comunidade, mais conhecida como “favela”, disposta, a “doar” o bebê após a 

gestação e nascimento a criança. Desde então, Sra. B. deu entrada no pedido de 

adoção, obtendo a guarda legal da criança. 

Em relação à gravidez, a responsável diz: 

“Pelas informações que tenho foi difícil. Eu ajudava no que podia. Eles não queriam a 

criança. É normal na favela irem pra adoção. Eu conhecia a mãe biológica, e sempre 

quis ter a criança pra mim.” 

“Eu ajudei. Comprava tudo que ela precisava”. 

Segundo Sra. B., a mãe biológica parece ter problemas relacionados a transtorno 

mental, mas não soube especificar o que seria. E o pai biológico já havia entregado 

outros filhos para adoção. 

“O pai biológico e o restante da família sumiram. A última notícia que tive era a de que 

estavam em um município próximo”. 

Em relação ao adolescente, a mãe diz: 

 “Ele é ansioso, roe as unhas.  Não gosta de comer, pra comer coisas saudáveis é 

uma luta.” 

Em relação a escola: “ É sempre disperso. Sempre sou chamada na escola por isso. 

Ele dá muito trabalho pra fazer lição.” “ Você acha que ele tem alguma coisa?” 

“As notas dele vivem na corda bamba” 

Grupo de amigos: “Poucos amigos. Ele passa muito tempo em casa sozinho. Gosta de 

jogar vídeo game. Não gosta de ler, nem estudar.” 

Histórico de uso de drogas e de conflitos com a lei: “Pois é fia, esse é o meu medo. 

Ouvi numa palestra da escola, de uma médica que criança ansiosa e hiperatividade 

usa drogas mais tarde. Agora que chegou a fase de ouro, tenho medo.”( Atribui a 

adolescência como sendo a fase de ouro). 

 “O futuro a Deus pertence, quero que seja feliz e tenha um bom futuro.” 
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Sra. B. relata ainda que tem uma relação difícil com a mãe(a avó do adolescente), com 

brigas e discussões constantes, principalmente no que tange a educação do jovem. 

A mãe adotiva do adolescente não possui relacionamento, e o adolescente nunca teve 

contato com nenhum namorado da mãe.  

Segundo relatos da mãe, Artur não pergunta sobre a família biológica, porém conhece 

a sua história referente à adoção. 

Na entrevista com o jovem, A. se apresenta ansioso, fala rápida, às vezes gagueja e 

“tropeça” ao falar algumas palavras. 

O jovem não tem muitos amigos, não tem namorada e sente-se constrangido ao falar 

desse assunto. 

O adolescente relata gostar de vídeo game, de jogos eletrônicos. Relata passar a 

maior parte do tempo de lazer no computador. 

Dia a dia: “Passo o dia todo na escola”. 

Escola: Gosto de futebol. Não gosto de estudar, nem de produção de texto.Quero ser 

veterinário. 

Sentimentos em relação ao lugar que vive: “Gosto de morar lá. É perto também da 

praia e da escola.” 

Lazer: “Ir pra praia e jogar vídeo game”. 

Como percebe sua família: “a minha avó só briga, ela reclama de tudo que faço”. 

Como percebe sua mãe: “A minha mãe às vezes chora, tento ajudar pra ela 

emagrecer.” 

Sobre a ausência do pai, o jovem responde: “Não sei o que dizer. Sinto muita falta de 

um camarada comigo.” 

Vida sexual: Responde de maneira extremamente tímida dizendo: “que meninas 

blahhh”. 

Na aplicação do TAT, o jovem se mostra interessado e empolgado ao contar as 

estórias. Observou-se ansiedade ao contar as histórias com reação quase que 

imediata frente ao estímulo. 

Caso 3 – Luiz: A família formada por irmãos 

 Entrevista semi- dirigida com a responsável e com o adolescente 

Para a entrevista inicial compareceu a irmã do adolescente, que se apresenta como 

responsável legal pelo jovem. 

C. tem 26 anos e cursou até a 6ª série. Atualmente trabalha como faxineira. C. tem 

dificuldades visuais(perda parcial da visão esquerda), sem causa aparente. Relata “ser 

de família” o problema relacionado à visão. 
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C. relatou que a mãe morreu há dois anos, e que o pai não quis tomar a 

responsabilidade para si das crianças. A cuidadora relata que o pai é alcoólatra.  

Segundo relatos de C., o Conselho Tutelar na época da morte da mãe fez uma 

intervenção, na tentativa de aproximar o pai das crianças. O mesmo não manifestou 

interesse, e C. entrou com pedido judicial referente à guarda dos irmãos, obtendo 

sucesso. 

“O pai não era um bom marido pra minha mãe. Batia nela direto. Saia com um monte 

de mulher na rua. O pai era e ainda é alcoólatra. O Luiz não teve convivência 

nenhuma com ele”. 

“Somos em 08 irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. O Luiz não conviveu com o 

pai. Quando a mãe morreu veio o Conselho Tutelar, ofereceu a guarda deles pro pai, 

mas ele não quis. E outra coisa: como ia ficar com eles sendo morador de rua 

praticamente?” 

“Fiquei com a guarda dele e de mais 4. Os outros 2 são mais velhos e não ajudam 

ninguém com nada.” 

Em relação ao adolescente, a cuidadora diz:  

 “Luiz é um pouco rebelde, ele responde, bate nos irmãos pequenos. Bate por prazer. 

Ele combina mais com o irmão mais velho, mas de vez em quando briga com ele 

também. 

“É um pouco preguiçoso”. 

“Ele chora de vez em quando, não fala pra mim porque”. 

“Eles só conversam comigo na ignorância”. 

“Ele tem poucos amigos. Só o grupo da Mocidade mesmo.” 

Em relação à escola “Ele vai pra escola cedo, umas 06:30 ele acorda, volta 12:00 

almoça e sábado e domingo vai pra mocidade. Na escola ele ta indo bem graças a 

Deus. Acho que ele tá com dificuldade na matemática.” 

Lazer: “Ele gosta de Tv, de ver desenho, ganhou da vizinha um vídeo game e quer 

jogar o dia todo”. 

Futuro: “Ele quer ser veterinário, adora animal. Ele tinha 02 gatinhos, morreu um, ele 

ficou 1 mês chorando, eu fiquei com dó dele”. 

Sobre o pai: “Ele não pode ser chamado de pai, isso não se faz com filho”. 

Sobre a mãe: “Não tenho nada pra falar dela”. 

Histórico de uso de drogas e conflitos com a lei: “ele não, mas o mais velho toma geral 

direto. Não quero que o Luiz conviva com isso. A mãe sempre falava e eu faço o 

mesmo. ela falava na minha cabeça por causa do pai ser daquele jeito”. 

O adolescente responde: 
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Dia a dia:“Vou pra escola de manhã, volto, almoço, a tarde venho pros projetos. 

quando não tem durmo ou jogo vídeo game. ajudo também a cuidar dos meus irmãos.” 

Escola: “Gosto de estudar, só não gosto de matemática. gosto da escola e de alguns 

professores”. 

Futuro:  “Quero podê trabalhar quando estiver com 16 anos, na praia ou em algum 

restaurante, já tenho o curso de garçom.” 

Sentimentos em relação ao lugar em que vive: “Gosto de morar onde moro, mas 

vamos ter que mudar. o aluguel ta caro. vamos ver um barraco mais pra cima.” 

Lazer: “Gosto de praia, jogar vídeo game e brincar na rua” 

Como percebe sua família: “é muita gente em casa. dá um pouco de briga por causa 

do canal da televisão. os mais novos não querem ajudar.” 

Como percebe sua mãe: “ foi uma pessoa muito boa. hoje a minha irmã ta no lugar 

dela, eu sinto falta dela também.” 

Como percebe seu pai: “ não sei te responder. eu não posso dizer que tenho um pai, 

eu já vi ele, mas não sei o que é ter um pai.” 

Vida Sexual: “não tenho, já fiquei com umas minas, mas não gosto de nenhuma.” 

Na aplicação do TAT, o jovem se mostra inicialmente tímido, mas depois se mostra 

interessado e curioso para com as pranchas que vão sendo mostradas. O tempo de 

reação e término foi um tempo considerado normal. 

 

Caso 4- Francisco: A família convencional formada por pai, mãe e irmãos 

Entrevista semi- dirigida com a responsável e com o adolescente 

Para a entrevista inicial compareceu a mãe do adolescente Sra. D.  

A Sra. D. nasceu em Jequié-BA e mora no Guarujá há aproximadamente 15 anos. D. 

tem ensino médio completo, e é dona de casa. O marido trabalha com serviços gerais.  

D. mora com o marido e três filhos, sendo Francisco o filho do meio. 

Segundo relatos da mãe, F. nasceu de parto normal, sem complicações. Foi uma 

criança desejada pelo pai e pela mãe. 

Em relação ao adolescente, D. demonstra preocupação em relação a enurese noturna 

do filho. “Agradeço a Deus por ter me chamado, porque estou muito preocupada com 

F. Ele tem problema de urina solta e faz xixi na cama até hoje”. “As irmãs ficam 

chamando ele de seu mijão” 

Em relação à escola “Ele vai pra escola sozinho ou de ônibus ou de bicicleta. Ele é um 

pouquinho desligado. As notas são boas, mais no meu ponto de vista é desligado. 

Agora ele não ta mais gostando de ir na escola como gostava antes”. 
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Lazer: “Ele gosta de mexer em tudo que é eletrônico, computador. O negócio dele é 

esse. Ele não é menino de ficar jogando bola”. 

Sobre o pai:”Aí o pai é muito antigo, cabeça fraca. Não deixa as crianças fazerem 

nada. A mais velha não pode namorar, essas coisas...” 

Histórico de uso de drogas e conflitos com a lei: “de jeito nenhum” 

Para entrevista inicial, o jovem Francisco se apresenta curioso. Relata que gosta de 

eletrônicos: computador, televisão. Relata não ter muitos amigos. O jovem relata ter 

problemas relacionados a enurese noturna(demonstra-se constrangido em relação aos 

amigos). 

Ao falar da mãe, do pai e das irmãs, o jovem parece não saber expressar o que sente 

por eles. 

Para o TAT, o jovem demonstra interesse e ansiedade ao contar as estórias.  

 

Caso 5 – Leandro: A família monoparental formada por mãe e filhos 

 Entrevista semi- dirigida com a responsável e com o adolescente 

Para a entrevista inicial compareceu a mãe do adolescente Sra. E. que tem 45 anos. A 

mesma nasceu no Piauí. Veio para o Guaruja-SP há aproximadamente 13 anos com 

sua mãe, buscando oportunidades de trabalho. Tem ensino superior incompleto, e no 

momento cursa faculdade de pedagogia. É mãe de dois filhos de pais diferentes. 

E. trabalha o dia todo, e no período noturno faz faculdade, deixando os filhos sob os 

cuidados da avó. 

O pai de Leandro reconheceu e registrou o filho no nascimento, mas após o registro 

não oferece auxílio financeiro, nem manifesta desejo de contato com o mesmo. 

Segundo a mãe, o pai reside no Nordeste, e que o filho enviava correspondência ao 

pai na expectativa de retorno, porém nunca obteve contato, e o jovem não manifesta 

mais desejo de falar com o pai. 

E. relata que a gravidez de Leandro foi conturbada, pois não teve ajuda do pai do 

adolescente, relatando ficar muito nervosa e angustiada frente à situação de abandono 

e descaso do pai do filho. 

Atualmente trabalha como “pajem” em uma creche da Comunidade. 

Relata que desde 2009 realiza tratamento medicamentoso para depressão. “Eu não 

tinha vontade de nada, nem de sair da cama.” “Os meus dois meninos acompanharam 

muito isso...de entrar no quarto, eu ta deitada, sem querer sair”. 

Em relação ao adolescente: 

E. relata que o principal problema de Leandro é em relação ao irmão. Segundo a mãe, 

o filho mais novo tem trejeitos femininos, sendo alvo do irmão. “Ele chama o irmão de 

boiola, e fala que não vai aceitar”. “O mais novo precisa de psicólogo, ele mesmo 
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pediu chorando...fala que tem vontade de morrer, acha que é um problema na vida 

dele. Chamam ele de gay, e ele fala que se for gay quer morrer”. 

A mãe relata que acha Leandro maduro para a idade dele. Relata ainda que o 

adolescente não tem queixas escolares. “ Ele participa de olimpíadas de matemática, 

tira boas notas, agora passou no camping”.... “estou satisfeita, a vida não tem sido fácil 

para eles. Muita coisa, coitados”. (referindo-se a ausência do pai na vida dos filhos). 

Para entrevista inicial, o jovem se apresenta comunicativo e articulado. 

O jovem verbaliza a respeito do comportamento do irmão, e diz: 

“Meu irmão fica deixando o cabelo crescer e tudo, parece uma menininha”...” “Eu não 

vou deixar ele seguir esse caminho...se ele não teve pai, eu vou ensinar a ele ser 

homem”. 

O jovem relata ainda que tem muitos amigos, e que já teve namorada na escola. O 

namoro segundo o jovem “era de beijos e amassos”, não houve relação sexual. 

Em relação a uso de bebida e drogas, o jovem diz: “Álcool é pra adulto, e drogas é pra 

doido”. 

Em relação à mãe o jovem diz que a mãe é pai e mãe ao mesmo tempo. Atribuí à mãe 

características carinhosas, afirmando que a mãe é autoritária às vezes. 

Ao falar do pai, o jovem demonstra mágoa nas suas palavras. “Eu não posso fazer 

nada, quando eu tinha uns 10 anos escrevia pra ele, mas nem liga pra mim. Minha 

mãe é pai e mãe sempre” 

 

Caso 6 - Fabricio: A família convencional formada por pai, mãe e irmãos 

Entrevista semi- dirigida com a responsável e com o adolescente 

Para a entrevista inicial compareceu a mãe do adolescente F. que tem 27 anos. A 

mesma nasceu no Guarujá. Tem o ensino médio completo e trabalha atualmente como 

auxiliar de cozinha. O marido, pai de seus dois filhos, trabalha como pintor. 

A mesma relata que passou por muitas dificuldades financeiras e pessoais, e relata 

que buscou ajuda com Deus. Relata que ela e a família são freqüentadores assíduos 

da Igreja Evangélica. “Fui pra Igreja, e tive fé...as coisas melhoraram”. “Os meus dois 

irmãos parece ter inveja de mim pelas coisas que tenho hoje, moramos hoje numa 

casa boa.” 

F. relata que fica nervosa com tudo, que é ansiosa, que chega a passar mal com 

essas reações. “Tenho pressão alta e medo de tudo....fico nervosa, tem dia que dá 

vontade de sair correndo”. 

F. relata ainda que o marido a agredia muito na frente das crianças, e atribuí a 

violência ao ciúme e brigas por questões financeiras. 
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Relata que o marido é bom pai para os filhos. “ É rigoroso um pouquinho. O pai vai lá 

põe de castigo, aí eu vou lá e tiro”. 

Em relação ao adolescente relata episódio ocorrido há dois anos em que o filho teve 

crise convulsiva após jogar futebol  durante o dia todo embaixo do sol. A mesma diz: “ 

Meu filho entro em óbito por cinco segundos, entrei em pânico...saí pra rua gritando, 

pedindo socorro, fiquei cega...daí chegou a ambulância ele foi pro hospital e entrou em 

óbito. O médico não soube a causa, disse que foi as injeções que ele tomou no 

hospital” 

Atribuí a este episódio um trauma sofrido. Verbaliza que não consegue se desligar do 

dia do ocorrido 

Na escola o jovem possui boas notas, se destacando no futebol. Realiza testes a nível 

profissional em clubes conceituados. 

Na entrevista com o jovem, Fabricio apresentou-se tranqüilo, verbalizando sobre o 

desejo de ser um jogador famoso. O jovem diz: “ Futebol é a minha vida”. “ Meu pai é 

amigo do primo do Muricy Ramalho e vai me colocar pra fazer um teste”. 

Na aplicação do TAT o jovem apresenta conteúdo relacionado ao episódio de ter 

entrado em óbito por segundos, demonstrando ter medo e angustia frente ao que 

viveu. 
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Anexo VI – Apontamentos sobre a obra de Mussorgsky 

 

 

Quadros de uma exposição 

 

MUSSORGSKY - “QUADROS DE UMA EXPOSIÇÃO” Modest Petrovich 

Mussorgsky, nascido em 1839, na Rússia, compõe em 1874 os “Quadros de 

uma exposição”. Esta obra foi escrita após ter visitado uma exposição de 

desenhos e pinturas do pintor e arquiteto Victor Hartmann, falecido um ano 

antes. Mussorgsky propôs-se então a “desenhar musicalmente” os quadros de 

Hartmann e assim descrever a sua visita à exposição.  

A obra Modest Petrovich Mussorgsky,compõe-se dos seguintes episódios: 

1. ”Promenade” (Passeio) – Introdução – Allegro giusto, nel modo russico, senza 
allegrezza, ma poco sostenuto. 

2. ”Gnomus” (Gnomo) – Sempre Vivo. 
3. ”Promenade” (Passeio) – Moderato comodo assai e con delicatezza. 
4. ”Il Vecchio Castello” (O Castelo Medieval) – Andante molto cantabile e con 

dolore. 
5. ”Promenade” (Passeio) – Moderato non tanto, pesante. 
6. ”Tuileries” (Tulherias) – Allegretto non troppo, cappricioso. 
7. ”Bydlo” (Carro de Bois) – Sempre moderato, pensante. 
8. ”Promenade” (Passeio) – Tranquillo. 
9. ”Ballet des Petits Poussins dans leurs Coques” – Schernizo. 
10. ”Samuel Goldenberg et Schmuyle” – Andante grave, energico. 
11. ”Promenade” (Passeio) – Allegro giusto, nel modo russico, poco sostenuto. 
12. ”Limoges, Le Marché” (O Mercado em Limoges) - Allegretto vivo, sempre 

scherzando.AFK. 
13. ”Catacombae, Sepulcrum Romanum” (Catacumbas, Sepulcro Romano) – 

Largo. 
14. "Cum Mortuis in Língua Mortua" (Com os Mortos em Língua Morta) - Andante 

non troppo, com lamento. 
15. ”La Cabane de Baba-Yaga sur de Pattes de Poule” (A Cabana de Baba-Yaga 

sobre Patas de Galinha) – Allegro com brio, feroce. Andante mosso. Allegro 
molto. 

16. ”La Grande Porte de Kiev” (A Grande Porta de Kiev) – Allegro alla breve. 
Maestoso. Con grandezza. 

 

 1. A obra começa com “ Promenade ” que representa a entrada do visitante 

(Mussorgsky) na exposição e a sua deslocação/passeio até ao primeiro quadro. A 

trompete, primeiro sozinha, depois acompanhada pelas cordas e alternando na 

repetição do tema com a secção de metais e com a orquestra, aborda com serenidade 
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este motivo. O primeiro quadro que Mussorgsky comenta intitula-se “ Gnomus ”, que 

retrata um gnomo desajeitado e disforme, que se desloca rudemente e a coxear. As 

cordas e as madeiras executam em uníssono uma passagem enigmática interrompida 

por longos silêncios, após o que as cordas sugerem o andar penoso e rude do gnomo.  

 2. “ Il vecchio castello ” representa um velho castelo no alto de uma colina, ao 

entardecer, envolto em neblina. Diante do velho castelo abandonado, um trovador 

canta uma dolente canção de amor. Dois fagotes apresentam um primeiro motivo 

descendente. O saxofone introduz o tema principal que é proposto novamente pelas 

flautas e clarinetes de uma forma levemente variada. O passeio pela exposição e o 

deslocar de um quadro para outro “ Promenade ” é uma variação do primeiro tema e é 

executado agora pela trompa, alternando com as madeiras.  

 3. “ Tuilleries ” é uma alegre passagem em que se descrevem jogos infantis 

num parque. Interlúdio baseado num intervalo de terceira menor, muito característico 

das canções infantis, o oboé, o flautim e os violinos introduzem uma ideia que será 

sublinhada posteriormente pelos instrumentos de sopro. Surge de novo “Promenade” 

que mais uma vez marca a separação entre dois quadros. Neste caso, é a secção de 

cordas que aborda o tema.  

 4. “ Bydlo ”, poderoso andamento de carácter obscuro que descreve um 

pesado carro polaco de grandes rodas, carregado de pedras enormes e arrastado por 

bois, avançando vagarosamente por uma colina lamacenta. Este tema é confiado aos 

fagotes e aos instrumentos de corda. Surge depois o tema principal com a intervenção 

da tuba que sugere a aproximação penosa da carroça. A diminuição de intensidade de 

volume ilustra o seu distanciamento.  

 5. “ Ballet des poussins dans leurs coques ”, representa o nascimento de pintos 

e de todo o “bailado” que realizam para saírem das suas cascas. Este motivo é 

iniciado pela flauta e os oboés sobre um fundo das madeiras e da harpa. Depois 

aparecem os violinos, as trompas, os timbales e a celesta. “ Promenade ”, 

notavelmente variada da primeira, regressa na sua última intervenção nesta obra.  

 6. “ Samuel Goldenberg und Schmuyle ” descreve o confronto entre dois 

judeus. O rico Goldenberg, evocado por um tema severo, confiado às madeiras e 

cordas em uníssono, e o pobre Schmuyle, caricaturizado pela trompa com surdina. No 

final, os motivos sobrepõem-se, sugerindo uma discussão acesa, à qual Goldenberg 

parece impor-se pois Schmuyle desfaz-se em pranto.  

 7. “ Le marché de Limoges ” é uma animada descrição do variado mundo de 

um mercado popular. Inicia-se com sons de trompa. Posteriormente entra a orquestra, 

com o rufar de timbales, tambor, pratos e sinos, ilustrando uma discussão entre os 

frequentadores do mercado.  

 8. “ Catacumbae (Sepulchrum Romanum)”, apresenta uma sucessão de efeitos 

obtidos pela articulação dos instrumentos de sopro que tentam descrever o ambiente 

triste e obscuro de uma catacumba.  

 9. “ Cum mortuis in lingua mortua ” é um seguimento do ambiente descrito no 

andamento anterior, onde ouvimos de novo o tema do passeio (promenade) muito 

variado, a cargo dos oboés, acompanhados por um trémulo dos violinos que sugerem 

um ambiente arrepiante e assustador.  

 10. “ La cabane sur des pattes de poule ” inspira-se num desenho que 

representa uma casa com relógio apoiada em duas patas de galinha (a cabana da 

bruxa Baba Yaga). Baba Yaga é uma bruxa que se transforma numa casa muito bonita 

afim de atrair a atenção das crianças. Uma vez atraídas, a casa eleva-se sobre umas 

grandes pernas de galinha e persegue ferozmente as crianças. Após breves 

passagens de grande intensidade, aparece o tema, feroz e vigoroso. A secção central 
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apresenta motivos dos fagotes e dos contrabaixos, acompanhados pelas flautas que 

sugerem a perseguição de Baba Yaga e a fuga da criança.  

 11. “ La grande porte de Kiev ” é inspirado no arco de triunfo de Kiev, projeto 

elaborado por Hartmann. O tema solene e triunfal, executado pelos instrumentos de 

sopro, é repetido por toda a orquestra. Depois, os fagotes e os clarinetes expõem nova 

ideia, enquanto os restantes instrumentos desenham linhas descendentes e 

ascendentes. Na secção central, a atmosfera torna-se mais sombria, para voltar a 

iluminar-se com o último aparecimento do tema da Promenade. Por último, a 

apoteose, mediante a repetição em valores dobrados do tema inicial deste andamento, 

atribuindo-lhe digna anotação final destes quadros de uma exposição.  

Fonte. http://www.slideshare.net/ritamaia65/quadros-de-umaexposicao 

Representação dos Quadros de Vitktor Hartmann (domínio Público) 

                    

Fig. 1: “ Catacumbae”                                                                  Figura 2: “La grande porte de Kiev” 

 

 

                           

Fig.3 “ Ballet des poussins dans leurs coques”                   Fig. 4 “ La cabane sur des pattes de poule ” 

 

http://www.slideshare.net/ritamaia65/quadros-de-umaexposicao
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Fig. 5 “Gnomus”                                                           Fig. 6 “Bydlo” 

                               

    Fig. 7 “ Samuel Goldenberg und Schmuyle ”                                    Fig. 8 “Il vecchio castello ” 


