
1 

 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  JULIANA DOS SANTOS RODRIGUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOLESCÊNCIA E TRANSTORNO DE CONDUTA: ESTUDO DO FUNCIONAMENTO 
PSÍQUICO E DA PERCEPÇÃO DA FIGURA PATERNA DE ADOLESCENTES 

INFRATORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Bernardo do Campo 
2011 



2 

 

 
JULIANA DOS SANTOS RODRIGUES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOLESCÊNCIA E TRANSTORNO DE CONDUTA: ESTUDO DO FUNCIONAMENTO 
PSÍQUICO E DA PERCEPÇÃO DA FIGURA PATERNA DE ADOLESCENTES 

INFRATORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Psicologia da Saúde da Faculdade da 
Saúde da Universidade Metodista de São Paulo como 
requisito parcial para obtenção do Título de Mestre em 

Psicologia da Saúde. 
 
Orientadora: Profª Drª Marília Martins Vizzotto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Bernardo do Campo 
2011 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 
 

R618a 

Rodrigues, Juliana dos Santos 

       Adolescência e transtorno de conduta: estudo do 

funcionamento psíquico e percepção da figura paterna de 

adolescentes infratores / Juliana dos Santos Rodrigues. 2011. 

        110 f. 

 

       Dissertação (Mestrado em Psicologia da Saúde) –Faculdade 

de Saúde da Universidade Metodista de São Paulo, São 

Bernardo do Campo, 2011.         

       Orientação de: Marília Martins Vizzotto. 

                       

       1. Adolescência  2. Delinquência juvenil  3. Função paterna         

I. Título 

                                                                                         CDD 

157.9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 
A dissertação de mestrado sob o título “ADOLESCÊNCIA E TRANSTORNO DE 

CONDUTA: ESTUDO DO FUNCIONAMENTO PSÍQUICO E DA PERCEPÇÃO DA FIGURA 

PATERNA DE ADOLESCENTES INFRATORES”, elaborada por Juliana dos Santos 

Rdrigues foi apresentada e aprovada em 28 de fevereiro de 2011, perante banca 

examinadora composta por Profa. Dra. Marília Martins Vizzotto (Presidente/UMESP), 

Profa. Dra. Lucilena Vagostello (Titular/Universidade São Judas) e Profa. Dra. Hilda Rosa 

Capelão Avoglia (Titular/UMESP). 

 

 

__________________________________________ 

Profª. Drª. Marília Martins Vizzotto 

Orientador/a e Presidente da Banca Examinadora 

 

 

 

 

                                 __________________________________________ 

Profª. Drª Hilda Rosa Capelão Avoglia 

Professora do curso de Psicologia da Universidade Metodista 

 

 

 

 

 

Programa: Pós-Graduação em Psicologia da Saúde 

Área de Concentração: Psicologia da Saúde 

Linha de Pesquisa: Prevenção e Tratamento 

 

 
 
 
 
 



5 

 

AGRADECIMENTOS 
 
 

Nunca acreditei na solidão. Sempre acreditei que para conseguir realizar algo com 

satisfação, é necessário que se tenha ao lado pessoas especiais que possam 

auxiliar, ensinar, apoiar ou simplesmente caminhar junto. Sinto-me privilegiada por 

estar sempre tão bem acompanhada nas minhas realizações e, por isso, gostaria de 

render a minha gratidão a estas pessoas especiais neste momento. 

 

Agradeço, primeiramente, à minha orientadora Profª Drª Marília Martins Vizzotto, não 

só pela realização deste trabalho, mas por tudo o que ela representa na minha vida 

acadêmica e pessoal desde 2007. Por sua sabedoria, dedicação, amizade e 

paciência. Por acreditar em mim, por ser tão presente e por compartilhar 

conhecimentos (científicos e da vida) tão especiais. Do fundo do coração, muito 

obrigada. 

 

À Profª Drª Tania Elena Bonfim e à ProfªDrª Maria Geralda Viana Heleno, pelos 

ensinamentos, por serem exemplos de profissionais que desejo seguir, pelo afeto e 

porque, no início de tudo, possibilitaram que hoje eu concretizasse esta etapa da 

minha formação. Muito obrigada. 

 

À Profª Drª Hilda Rosa Capelão Avoglia, pelas contribuições valiosas neste estudo e 

pelo seu jeito carinhoso e atencioso desde a graduação. Muito obrigada. 

 

À Profª Drª Lucilena Vagostello por sua delicadeza e também pelas valiosas 

contribuições neste estudo. Muito obrigada. 

 

Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde, pela 

formação que me deram e à Profª Ms. Mariantonia Chippari, pelos seus 

ensinamentos, por sua postura profissional que me inspira, por sua preocupação e 

presença. Muito obrigada. 

 

Aos funcionários da Universidade Metodista, em especial à Elisângela e à Vanessa, 

pela disponibilidade, apoio e amizade. Muito obrigada. 



6 

 

À Universidade do Algarve, ao Profº Drº Saul Neves de Jesus e aos professores e 

colegas do Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde da UALG pelo acolhimento 

durante o intercâmbio. Muito Obrigada. 

 

Aos jovens Miguel¹, Luis¹, Laércio¹, Rafael¹, Daniel¹ e Edgar¹, por aceitarem a 

participar deste estudo e por dividirem comigo um pouquinho da sua história. 

 

Ao CEDECA e à psicóloga da instituição por permitirem a realização desta 

investigação em sua instituição. Muito obrigada. 

 

Ao CAPES, pelo apoio financeiro. 

 

À todos os meus amigos: da graduação e do mestrado, por partilhar comigo os 

conhecimentos neste período de formação e àqueles que eu carrego no coração em 

todos os momentos da vida, pelo seu amor acolhedor que me dá força em todas as 

circunstâncias. 

 

 Em especial, gostaria de agradecer às amigas Cecília, Gláucia, Katiane e Vanessa, 

por compartilhar comigo alegrias e aflições nestes dois anos e pela experiência que 

ficará para sempre gravada em meu coração. Muito obrigada. 

 

Ao Igor Piotto, meu querido cunhado, que me ajudou com a parte gráfica deste 

trabalho e que sempre me alegrou com sua irreverência. Muito obrigada. 

 

Aos meus queridos pai, mãe e irmã, pelo apoio incondicional e pelo amor que me 

sustenta e me dá ânimo para ir além. Por acreditarem em mim, por sua doação e 

porque, mesmo sem saberem como, me auxiliaram muito para que eu cumprisse 

mais esta etapa. Muito, muito e muito obrigada. 

 

À Brisa Suave que habita minha alma e me impulsiona para que eu realize todas as 

coisas segundo Sua Graça. Graças, Pai. 

 
 

 
 
 



7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Agora que o pai foi-se embora, ninguém 

lhes corrige o caminho, 

os seus olhos não entenderam ainda 

por que o silêncio ao fundo 

da estrada, continua por quebrar 

e os ramos 

da sebe do jardim, 

com os paternos passos 

de regresso. 

Agora que o pai foi-se embora 

cinzelam na pedra 

do átrio da casa o sonho 

da sombra paterna.”  

  
(Ausência,  J .T.Parre i ra)  

 



8 

 

SUMÁRIO 
 

 
1. INTRODUÇÃO............................................................................................................... 13 

  

1.1. LINHAS GERAIS DO DESENVOLVIMENTO: DA INFÂNCIA À ADOLESCÊNCIA.................... 14 

1.2. INDICADORES DIAGNÓSTICOS DA PERSONALIDADE NORMAL E PATOLÓGICA DO 

ADOLESCENTE............................................................................................................... 

 

22 

      1.3. AS PESQUISAS SOBRE A DELINQÜÊNCIA JUVENIL.....................................................  29 

OBJETIVOS....................................................................................................................... 34 

  

2. MÉTODO....................................................................................................................... 35 

  

2.1. O MÉTODO CLÍNICO ................................................................................................ 35 

2.2. PARTICIPANTES....................................................................................................... 36 

2.3. LOCAL..................................................................................................................... 36 

2.4. INSTRUMENTOS....................................................................................................... 37 

2.5. PROCEDIMENTO...................................................................................................... 40 

2.6. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS ÉTICOS....................................................... 41 

2.7. RISCOS E BENEFÍCIOS............................................................................................. 42 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO..................................................................................... 43 

  

3.1. Caso 1 – Miguel..................................................................................................... 43 

3.2. Caso 2 – Luis......................................................................................................... 54 

3.3. Caso 3 – Laércio................................................................................................... 64 

3.4. Caso 4 – Rafael..................................................................................................... 73 

3.5. Caso 5 – Daniel..................................................................................................... 81 

3.6. Caso 6 – Edgar...................................................................................................... 89 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS........................................................................................... 97 

  

5. REFERÊNCIAS............................................................................................................. 99 

  

6. ANEXOS........................................................................................................................ 105 

  

ANEXO I – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UMESP................................. 106 

  



9 

 

ANEXO II – AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA....................... 107 

  

ANEXO III – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (INDIVIDUAL)..................... 108 

  

ANEXO IV – ROTEIRO DE ENTREVISTA.................................................................................. 109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

  
Figura 1_Primeira Unidade de Produção de Miguel........................................................ 44 
  
Figura 2_ Segunda Unidade de Produção de Miguel...................................................... 49 
  
Figura 3_ Primeira Unidade de Produção de Luis........................................................... 54 
  
Figura 4_ Segunda Unidade de Produção de Luis.......................................................... 58 
  
Figura 5_ Primeira Unidade de Produção de Laércio...................................................... 64 
  
Figura 6_ Segunda Unidade de Produção de Laércio..................................................... 68 
  
Figura 7_ Primeira Unidade de Produção de Rafael....................................................... 73 
  
Figura 8_ Segunda Unidade de Produção de Rafael...................................................... 76 
  
Figura 9_ Primeira Unidade de Produção de Daniel....................................................... 81 
  
Figura 10_ Segunda Unidade de Produção de Daniel.................................................... 84 
  
Figura 11_ Primeira Unidade de Produção de Edgar...................................................... 89 
  
Figura 12_ Segunda Unidade de Produção de Edgar..................................................... 92 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

RODRIGUES, J. S. Adolescência e transtorno de conduta: estudo do funcionamento 
psíquico e da percepção da figura paterna de adolescentes infratores. 2011. 110f. 
Dissertação (Mestrado em Psicologia da Saúde). Faculdade da Saúde, Universidade 
Metodista de São Paulo, 2011. 
 

RESUMO 

 

O presente estudo teve por objetivos: a) investigar conteúdos da psicodinâmica dos 

adolescentes infratores; b) descrever a percepção das interações afetivo-relacionais dos 

adolescentes em relação à figura paterna. Para isso foram estudados seis casos de 

adolescentes que cometeram infração e que cumprem medidas sócioeducativas, sendo 

cinco deles com 17 anos e um com 14 anos. Esses adolescentes freqüentavam o CEDECA 

(Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente) da cidade de Mauá (São 

Paulo), local onde os dados foram coletados. Foram utilizados como instrumentos o 

Procedimento de Desenho-Estória com Tema e entrevista semi-estruturada. A aplicação do 

procedimento foi feita com base nas seguintes instruções: desenhe um adolescente de 

Mauá e desenhe o pai de um adolescente de Mauá e, após cada desenho, foi pedido que o 

adolescente contasse uma história sobre o mesmo. De um modo geral, os resultados 

mostraram que o primitivismo e esteve presente na produção dos seis adolescentes, visto a 

presença de mecanismos de defesa como idealização, negação, cisão e outros mecanismos 

de defesa esquizóides. Também ficou evidente que a dificuldade de crescimento e evolução 

da personalidade, assim como a conduta anti-social estão associadas à qualidade da 

introjeção da figura paterna e a relação que estes adolescentes estabelecem com ela. 

Concluiu-se que o modo como se dá o desenvolvimento psíquico é fator determinante para 

que indivíduo seja levado á conduta delituosa. Por isso, são necessários mais estudos sobre 

a personalidade de adolescentes em conflito com a lei, para que o conhecimento científico 

possa contribuir em ações no âmbito familiar, bem como em programas de prevenção 

primária e secundária que possam dar condições de um bom desenvolvimento psíquico às 

pessoas antes que cheguem à adolescência e à idade adulta. 

 

Palavras-Chave: adolescência; delinqüência juvenil; função paterna; procedimento 

desenho-estória com tema 
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 RODRIGUES, J. S. Adolescence and conduct disorder: a study of psychic functioning 
and perception of father figure for young offenders. 2011. 110f. Dissertation (Master 
degree in Health Psychology). Faculty of Health, Methodist University of São Paulo, 2011 
 

  
ABSTRACT 

 

This study aimed to: a) investigating the contents psychodynamics of adolescent offenders; 

b) describing the perception of affective and relational interactions with respect to paternal 

figure of adolescents. For this we are studied six cases of adolescents who have committed 

violations and  have met educational measures, five of them aged 17 and one aged 14. 

These adolescents attended CEDECA (Center for Defense of the Rights of the Child and 

Adolescent) town of Mauá (São Paulo), where data were collected. The instruments used 

were the Procedure for Drawing-Story with Theme and semi-structured interview. The 

procedure was performed using the following instructions: Draw a teenager Mauá and draw 

the father of a teenager from Mauá, and after each drawing, the teenager was asked to tell a 

story about it. In general, the results showed that the primitive and childish caracteristics 

were present in the production of six teenagers, since the defense mechanisms such as 

idealization, denial, splitting and other defense mechanisms schizoid. It was also evident the 

difficulty of growth and development of personality as well as the antisocial behavior are 

associated with the quality of the introjection of the father and the relationship that 

adolescents have with it. It is concluded that psychic development is a determining factor for 

which the person is a criminal conduct in the future. Therefore, further studies are needed on 

the personality of adolescents in conflict with the law, so that scientific knowledge can 

contribute to actions within the family, as well as programs for primary and secondary 

prevention of conditions which may give a good psychic development to people before they 

reach adolescence and adulthood. 

  

Keywords: adolescence, juvenile delinquency, the paternal function; Procedure for Drawing-

Story with Theme 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A adolescência é uma fase evolutiva em que o indivíduo estabelece a sua identidade 

adulta e que é marcada por crises e elaborações de alguns lutos. Por conta disto, trata-se 

de um período em que o sujeito constitui uma identidade “semipatológica” ou “a síndrome 

normal da adolescência”, conforme os postulados de Knobel (1970a), e necessária para 

que, por meio de um desenvolvimento normal, chegue à idade adulta de forma positiva e 

criadora. Dentro desta mesma perspectiva, também é sabido que a depender do modo 

como o adolescente vivencia estes conflitos e da qualidade de sua interação com o meio, 

este pode ser levado à psicopatia franca e à atividade delituosa (KNOBEL, 1970a.). 

Portanto, sabendo o quanto a atenção primária para esta população é necessária e, tendo 

em vista a realidade brasileira com relação à quantidade (só no ano de 2009 17.856 

adolescentes foram internados para cumprimento de medida sócioeducatva) e a gravidade 

dos atos cometidos por adolescentes (OLIVEIRA; ASSIS, 1999; SILVA; ROSSETTI-

FERREIRA, 2002; SNPDCA/SDH/PR, 2010), ressaltamos a importância deste estudo.  

Quando nos referimos aos atos infracionais, lembramos o “Estatuto da Criança e 

Adolescente” (ECA, 1990) que define ato infracional como a conduta descrita como crime ou 

contravenção penal. Esse estatuto determina que menores de dezoito anos sejam 

penalmente inimputáveis (incapazes de se responsabilizar) e sujeitos a medidas 

sócioeducativas previstas em lei. Estas medidas podem ser a Liberdade Assistida (L.A.) e a 

Prestação de Serviços à Comunidade (P.S.C.) a depender da gravidade da infração. 

Estudos vêm demonstrando o aumento de atos infracionais cometidos por adolescentes, 

assim como a mudança do padrão dessas infrações que caminha para delitos cada vez 

mais graves (OLIVEIRA; ASSIS, 1999; SILVA; ROSSETTI-FERREIRA, 2002, DELL‟AGLIO; 

SANTOS; BORGES, 2004; GALLO; WILLIAMS, 2008; SNPDCA/SDH/PR, 2010). Uma outra 

preocupação é que além dos delitos cometidos estarem cada vez mais graves, o número de 

adolescentes reincidentes também vem aumentando.  

A propósito destas informações, estudar o grande tema do menor infrator, bem como 

de variáveis psicológicas que circundam a dinâmica e estrutura de personalidade desses 

jovens, é relevante na medida em que atos infracionais e contravenções penais entre jovens 

têm se tornado em problema brasileiro da maior substância e de grande preocupação pelos 

mais diferentes especialistas.  

De acordo com o Levantamento Nacional do Atendimento Socioeducativo ao 

Adolescente em Conflito com a Lei de 2009, elaborado de 20/12/2009 a 22/02/2010 pela 

Secretaria de Direitos Humanos e Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança 

e do Adolescente (SNPDCA/SDH/PR, 2010), o número total de adolescentes que foram 
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incluídos em medidas privativas de liberdade no ano de 2009 foi de 17.856. O levantamento 

aponta também que 96% destes adolescentes são do sexo masculino e que o estado de 

São Paulo concentra 37% dos adolescentes em cumprimento de regimes em meio fechado 

no Brasil, sendo assim o maior sistema socioeducativo do país.  

A SNPDCA/SDH/PR (2010) neste relatório faz questão de abordar a discussão sobre 

a eficácia do encarceramento juvenil que se fundamenta na suposta periculosidade atribuída 

aos antecedentes dos adolescentes, assim como à falta de respaldo familiar, ao desajuste 

social e ao uso e abuso de drogas. Esta concepção leva ao reconhecimento da medida de 

internação como uma forma de segregação e uma estratégia de ressocialização, trazendo o 

discurso de que seria uma medida benéfica e de correção, justificada pelo “isolar para 

tratar”. É nesse sentido que entendemos a necessidade de investigação da personalidade 

destes adolescentes, para que haja bases de planejamento de prevenção nos diferentes 

níveis, e para que o conhecimento científico possa auxiliar na reflexão sobre o papel e a 

funcionalidade das medidas socioeducativas dos jovens que infracionaram. 

Sendo assim, iniciamos trazendo a compreensão psicodinâmica da formação da 

personalidade e da fase adolescência sobre a qual nos apoiaremos para discutir os 

resultados encontrados neste estudo. Esclarecemos que adotaremos a teoria psicanalítica, 

mais especificamente a teoria kleiniana e, para isto, entendemos que é necessário expor a 

teoria adotada, já que esta traz grandes contribuições para a compreensão da estrutura e 

dinâmica psíquica de adolescentes que cometeram infrações. Em seguida, serão descritas 

as pesquisas encontradas sobre este tema. 

 

 

1.1. LINHAS GERAIS DO DESENVOLVIMENTO: DA INFÂNCIA À ADOLESCÊNCIA 

 

 

 Retomamos como a psicodinâmica no início da vida é entendida nesta abordagem 

para compreendermos como se dá a formação da personalidade e com o que se entende 

por natureza e função da fantasia. Para isto, citamos Isaacs (1952), que descreve a fantasia 

como representante de um “conteúdo particular dos impulsos ou sentimentos (por exemplo, 

desejos, medos, ansiedades, triunfos, amor ou mágoa) que dominam a mente no momento” 

(p. 97). Estes conteúdos experimentados em fantasias, diz a autora, no desenvolvimento 

mental da criança também se transformam em um meio de defesa contra as ansiedades, 

bem como em uma forma de controlar as pulsões e de expressar os desejos reparadores. 

No início da vida há uma grande quantidade de fantasias inconscientes que 

assumem uma forma específica de acordo com a catexe de certas zonas do corpo e oscilam 

segundo as modulações das pulsões primárias. A autora ressalta que além dessas fantasias 
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aparecerem “mudanças nos impulsos instintivos agitados por circunstâncias exteriores” (p. 

98), elas também existem de forma conjunta na mente, mesmo que sejam contraditórias. É 

importante ressaltar que a realidade externa torna as fantasias mais elaboradas e possibilita 

a expressão, mas elas não dependem do externo para existirem, até mesmo porque a 

fantasia é ativa na mente muito antes do desenvolvimento da linguagem e, na vida adulta, 

continua agindo sem depender das palavras e do pensamento racional consciente. 

Assim, Isaacs (1952) entende que dentre os meios de expressar o mundo interno da 

fantasia, a fala é o meio mais tardio. Ela coloca que a primeira forma de realização 

fantasiada de um desejo se dá pela sensação, em que é necessário prazer orgânico para 

que o bebê sobreviva. Os conteúdos das fantasias primárias, os processos pelos quais as 

crianças as têm, bem como os seus modos de expressão estão de acordo com o seu 

desenvolvimento corporal e com a capacidade de sentimento e conhecimento que possui. 

Elas vão se ampliando e elaborando conjuntamente com o desenvolvimento físico e mental 

influenciando e sendo influenciadas pelo ego em um processo para a maturidade, até que, 

mais tarde, possam assumir forma de imagens plásticas e representações dramáticas. 

A autora chama a atenção para o fato de que também é função das fantasias 

inconscientes constituir o elo operativo entre instintos e mecanismos. Isaacs (1952) coloca 

que todos os mecanismos de defesa do ego são oriundos de tipos específicos de fantasia e, 

em última instância, tem sua origem nas pulsões. De um modo resumido, as fantasias 

influenciam a vida continuamente, sendo necessário como apoio para a adaptação à 

realidade e para o pensamento realista, bem como para aprendizagem e conhecimento do 

mundo externo.  

Riviére (1967) entende que, dentre as maneiras de lidar com as sensações de 

sofrimento, a projeção é primeira e a mais fundamental e dela decorrem tantas outras. Por 

meio dela, todos os sentimentos penosos e desagradáveis presentes na mente são 

colocados para fora do indivíduo e localizados em algum objeto externo. Esses sentimentos 

são renegados e repudiados como sendo de quem o projeta, pois são entendidos como 

trazidos por um objeto externo e que devem voltar ao lugar dos quais são oriundos. Este é o 

primeiro mecanismo utilizado pelo bebê frente ao sofrimento e, provavelmente, continua 

sendo utilizado pelo resto da vida. Na medida em que a mente vai se desenvolvendo, pode-

se controlar ou refrear essa reação primitiva, que pode ser substituída por outros processos 

melhor adaptados à realidade objetiva. 

A mesma autora nos explica que outro mecanismo utilizado diante do ódio e do amor 

é a distribuição, sendo ela importante para a economia da vida emocional e os demais 

sistemas econômicos da vida humana. Em adultos normais e psicologicamente estáveis, 

todas as emoções, tanto as amorosas como as destruidoras, são controladas e têm seu 

fluxo regulado, assim como a intensidade e direção. No entanto, este processo básico de 
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distribuir as emoções perigosas apresenta derivações. Em bebês, por exemplo, quando são 

sentidas as forças destrutivas em si, acredita-se que o mundo externo e, de modo especial, 

sua mãe, estão no mesmo estado em que se encontra, o que leva a ver as coisas más como 

provenientes da mãe e não como parte de si. O mesmo acontece com as emoções boas e, 

deste modo, os estados emocionais do bebê contribuem para que ele estabeleça as bases 

do que ele concebe por mundo externo e o que existe de bom e de mau neste mundo. Esta 

percepção, porém, pode ser distorcida ao ponto de não ser possível manter o sentido da 

realidade. Caso a localização de coisas más na pessoa mais amada seja excessiva, pode 

conduzir a uma rejeição indevida e um afastamento do objeto. 

Diante desta possibilidade, Riviére (1967) explica sobre depreciação e desprezo, 

colocando que, tendo o sujeito desejado um objeto que não pode ter, pode empenhar-se 

numa luta interna para conter o desejo e utilizar-se de um método primitivo para libertar-se 

dele.  Este método diz respeito a direcionar o ódio para fora de si, deteriorando o objeto 

desejado, deixando de amá-lo e desejá-lo. Esse ódio voltado para fora em lugar do amor, é 

mais utilizado para desviar e encobrir o amor, de modo que na vida deste sujeito haja mais 

ódio e menos amor. Segundo a autora, esta reação psicológica pode ser perigosa, 

principalmente se, mais do que utilizada como freio à voracidade, seja também oriunda de 

vingança e retaliação. As pessoas que funcionam desta maneira, geralmente passam a vida 

procurando, encontrando e se sentindo desapontadas, porque seus desejos são excessivos 

e irrealizáveis e, sendo assim, se afastam, desdenham e rejeitam, para iniciar novamente 

com insistência uma nova busca. 

É com base nestes conceitos que pretendemos entender como se dá o 

desenvolvimento psíquico. Para isto, retomamos Segal (1975) que, sobre a teoria de Klein, 

explica que o bebê, ao nascer, possui um ego bastante desorganizado e que o crescimento 

acaba por levá-lo à integração. No entanto, este ego imaturo experimenta a ansiedade 

provocada pelo conflito entre a pulsão de vida e a pulsão de morte.   Parte do instinto de 

morte é projetada no seio, sendo percebido pelo bebê como mau e ameaçador, originando 

sentimento persecutório e parte é transformada em agressividade utilizada contra os 

perseguidores. Isto se dá ao mesmo tempo em que a libido também é projetada, com a 

finalidade de criar um objeto que satisfará o esforço do ego em preservar a vida. Portanto, 

nesta posição chamada posição esquizo-paranóide, a relação com o objeto externo original 

se dá por meio de experiências de amor e alimentação e ao mesmo tempo, por meio de 

fantasias de perseguição com experiências de privação e sofrimento. As fantasias 

aniquiladoras e destruidoras levam a uma experiência de depressão (posição depressiva) e, 

por conseguinte, mobiliza o desejo de compensar o dano causado por elas, restaurando e 

recuperando o objeto amado perdido. Portanto, segundo Klein (1946), o sentimento de culpa 

e desejo de recuperação, estão sempre presentes e permeiam o desenvolvimento, assim 
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como a luta contra estes impulsos e a tentativa de reparação. Estes sentimentos de luto e 

culpa “implicam progressos vitais na vida emocional e intelectual do bebê” (KLEIN, 1946, p. 

22).  

Isto quer dizer, segundo Klein (1946), que todas estas relações de objeto são 

moldadas por uma interação entre introjeção e projeção, e entre objetos e situações internas 

e externas, contribuindo assim, para a construção do ego e do superego, bem como, 

auxiliando para que, na segunda metade do primeiro ano do sujeito, o complexo de Édipo 

apareça. A necessidade de lidar com a ansiedade gerada pelo medo do aniquilamento força 

o ego, ainda arcaico, a desenvolver mecanismos de defesas fundamentais. Estes 

mecanismos de defesa, assim como coloca Piccolo (1979), são a forma conseguida pelo 

indivíduo para melhor se relacionar com seus objetos e estão presentes na forma de 

perceber e se conectar com a realidade interna e externa, além do que são fundamentais 

para o modo como se dará a construção do vínculo com os objetos.  

Também é atividade primária do ego a integração gradual que se deriva do instinto 

de vida e se expressa na capacidade de amar. Isto, de acordo com Klein (1957), diz respeito 

à necessidade de coesão do ego desde o nascimento e a uma forma de defesa contra a 

ansiedade primordial, sendo assim uma maneira de preservar o ego. Deste modo, continua 

a autora, essa divisão necessária para proteger o ego só obtém resultado se houver 

capacidade adequada para amar e um ego relativamente forte. A autora conclui que a 

integração é baseada “num objeto bom fortemente enraizado que forma o núcleo do ego” 

(p.49) e que certa quantidade de divisão é essencial para a integração. Isto porque o objeto 

bom é reservado e, ao longo do desenvolvimento, dá ao ego a possibilidade de sintetizar os 

seus dois aspectos. 

Entretanto, assim como explica Klein (1957) a excessiva expressão dos impulsos 

destrutivos interfere na divisão primária entre o seio bom e o seio mau, impedindo que a 

construção do objeto bom seja suficientemente alcançada. Assim, não se constrói base para 

uma personalidade adulta plenamente desenvolvida e integrada, já que a posteriori a 

diferenciação entre bom e mau é perturbada em diversas conexões. Esta perturbação se 

deve à inveja excessiva e deriva do predomínio dos mecanismos paranóides e esquizóides, 

estes presentes nos estágio mais primitivos do desenvolvimento. Quando, porém, há uma 

divisão muito profunda entre o objeto bom e o objeto mau que estão sendo mantidos à 

parte, pode-se dizer que se está diante de um objeto idealizado e um objeto extremamente 

mau. Isto indica que os impulsos destrutivos e a ansiedade persecutória são muito intensos 

e que a idealização serve principalmente como defesa contra elas. A idealização excessiva 

indica que os impulsos destrutivos e as ansiedades persecutórias são predominantes, ou 

seja, a perseguição é a principal força impulsora. 
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Grinberg (1963) concorda com os escritos de Klein (1957) e, ao escrever sobre 

Culpa Persecutória, Neuroses e Psicoses, explicou que as pessoas com personalidades 

paranóides precisam pagar um elevado preço para manter a negação e para afastar sua 

culpa persecutória com seus mecanismos paranóides. Por isso, há uma grande restrição de 

suas atividades intelectuais, já que seus pensamentos e sua capacidade de ideação são 

absorvidos por seus temores e por suas manobras defensivas. Em outros casos, diz o autor, 

a forma utilizada para lidar com a influência da culpa persecutória se dá por meio da 

negação absoluta da mesma, que se manifesta com fortes sentimentos de onipotência ou 

idealização do vínculo com o objeto. 

No entanto, retomando Klein (1957), quando o objeto bom é fortemente enraizado a 

divisão dos objetos bom e mau é fundamentalmente diferente e permite que processos 

muito importantes de integração do ego e de síntese do objeto operem, permitindo que a 

posição depressiva seja elaborada. Isto resulta em um estabelecimento seguro de 

identificação com um objeto bom e total, o que empresta ao ego força e capacidade de 

preservar sua identidade, assim como uma sensação de possuir bondade própria. A 

segurança de um objeto bom garante ao sujeito encontrar compensações para as perdas e 

privações da adulta, algo que a pessoa invejosa sente que nunca poderá alcançar e por isso 

a sua inveja é reforçada. Enquanto a inveja constitui uma grande fonte de infelicidade, quem 

se sente relativamente livre dela experimenta estados mentais de satisfação e tranqüilidade, 

ou seja, de sanidade. Esta é a base, explica a autora, dos recursos internos e da 

flexibilidade presente em pessoas que, mesmo após grandes adversidades e sofrimento 

mental, reconquista sua paz de espírito. 

Diante de toda esta dinâmica, Klein (1957) a autora conclui que a síntese objetal faz 

com que a ansiedade persecutória e os mecanismos esquizóides sejam diminuídos para 

que e a pessoa tenha a possibilidade de elaborar a posição depressiva. Quando a 

incapacidade para estabelecer um objeto bom no início da vida é de certa forma vencida, a 

inveja diminui e a capacidade de prazer e gratidão aumenta gradualmente. Estas mudanças 

se estendem a muitos aspectos da personalidade do sujeito, que vão da mais primitiva vida 

emocional do bebê até as experiências e relações adultas. 

Nesse contexto de introjeção e projeção para a formação da personalidade, dá-se 

também como parte deste processo a formação do superego a partir da vivência do 

complexo de Édipo. Heimann (1952) explica acerca deste processo, que os estágios 

primitivos do superego formam-se durante as fases em que a fantasia primitiva é 

determinante nas relações da criança com os seus objetos internos e, como conseqüência 

disto, os conceitos que ela tem sobre seus pais são muito distorcidos. Sob esta perspectiva, 

coloca que o bebê em seus primeiros meses percebe que há intimidades físicas entre os 

pais e que estes fazem um ao outro o que ele, em sua fantasia, gostaria de fazer. Durante 
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este período, os anseios libidinais misturam-se com os destrutivos e as tendências hostis 

são ainda mais estimuladas em virtude da frustração e do ciúme. Impotência e onipotência 

coexistem e há um predomínio da fantasia sobre a realidade, bem como a confusão entre 

impulsos e objetos. 

Ressaltamos com base nas colocações de Heimann (1952) que neste momento há 

predominância das fantasias de incorporação e que os pais são internalizados não só como 

indivíduos, mas também enquanto casal. A criança também acredita que seus pais se 

incorporam mutuamente e tal incorporação traduz parte de suas fantasias sobre a intimidade 

parental. A introjeção começa no estágio de objeto parcial e, de forma gradual, a órbita 

emocional e intelectual do bebê são ampliadas, e esse desenvolvimento se dá interatuando 

com as mudanças das prioridades instintivas e reflete o resultado dos mecanismos de 

introjeção e projeção. A autora coloca neste momento, as figuras internas correspondem 

aos seus objetos no mundo exterior, mesmo estando longe de retratar fielmente as pessoas 

reais no ambiente em que a criança vive.  

O bebê então, continua Heimann, (1952), gradualmente evolui do estágio de objeto 

parcial para o estágio dos objetos totais, isto quer dizer, de pessoas individuais e de 

percepção de conceitos mais realistas. Este processo reflete nos objetos internos da 

criança,  

“os quais principiarão com partes extraordinariamente fantásticas 

(correspondentes às suas noções primitivas sobre os pais) e, de um modo 

gradual, aproximar-se-ão da semelhança cada vez maior com os pais reais, 

até aparecerem do modo descrito por Freud como o superego” (p. 150). 

 

Ainda de acordo com Heimann (1952), é importante colocar que o superego forma o 

ponto máximo de um processo que se desenvolve pari passu e sob a influência de um ego 

que está se desenvolvendo. Trata-se de um superego do estágio genital e, sendo assim, 

representa um avanço sobre as introjeções mais antigas, ou seja, diz respeito a uma 

formação mais madura, mais integrada e estável, mais propícia a uma moralidade social 

realista. As tensões entre o ego e o superego variam em conteúdo a depender do estágio 

corrente do desenvolvimento, assim, as ordens e as proibições emitidas por ele 

correspondem aos impulsos dominantes num determinado tempo, como por exemplo, nas 

proibições contra os desejos apaixonados por um dos pais na vivência desta fase. 

A partir dessas considerações acerca da vivência do complexo de Édipo, 

observamos a importância das figuras parentais no desenvolvimento do sujeito, e neste 

estudo destacaremos a função do pai, já que este tem função imprescindível na 

estruturação psíquica do filho e trata-se de uma presença com referencial único e, podemos 

dizer, até fundamentalmente influente em sua futura saúde mental.  Afirmamos isto com 

base nos escritos de Aberastury e Salas (1978), que dizem que as conseqüências da 
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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.  

Esta vinculação é importante porque, segundo estes mesmos autores, 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. 

Vizzotto (1991) traz outro aspecto fundamental da função paterna à luz da teoria 

Kleiniana, pois coloca que o pai, sendo objeto substituto da mãe, oferece 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 esquizo-paranóide, 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. 

Por isso, Aberastury e Salas (1978) escrevem sobre as conseqüências do pai 

ausente, fraco ou laissez-faire e consideram os achados de Freud que considera que os 

ensinamentos dos pais funcionam como uma consciência moral e a denominou 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 por vezes obriga o filho a tomar seu papel em um processo de 

identificação. Essa obrigação é acompanhada 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 (1967), 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 (1957), em 
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qualquer estágio da vida a 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. 

Ainda com relação às conseqüências da ausência paterna, Aberastury e Salas 

(1978) continuam explicando que a carência de contato com o pai pode gerar no filho uma 

busca desesperada e permanente de substitutos paternos, podendo se estender por toda 

vida. Vale também ressaltar, ainda segundo estes autores que o papel e a função do pai se 

modificam de acordo com a idade e fase que o filho está vivenciando. Durante a primeira 

infância, assim como acontece no período do complexo de Édipo, a função do pai é ajudar 

na busca e estabelecer as conexões do menino com o mundo externo. Até os cinco anos de 

idade, de acordo com estes, é fundamental que o pai possa compartilhar jogos, passeios, e 

toda atividade que permita que o menino tenha confiança e comunicação com o seu pai, 

criando possibilidades de perguntar tudo o que necessita.  

A função do pai de um adolescente, por sua vez, trata-se de ajudar o filho a elaborar 

os lutos próprios da adolescência, abrindo ele mesmo mão da imagem de si que o filho criou 

e na qual ele se instalou. Do mesmo modo, é preciso que o pai aceite a maturação 

intelectual e sexual do filho, o que muitas vezes é um processo muito difícil para ele. De um 

modo geral, entendemos a importância das funções parentais durante todo o 

desenvolvimento do sujeito e, no caso deste estudo, mais especificamente da função 

paterna.  

A partir disto, citamos Lorand (1950) que considera a importância dos primeiros cinco 

anos de vida e a relação com os objetos internalizados no desenvolvimento da 

personalidade total e do caráter. Este autor ressalta que a compreensão das peculiaridades 

da personalidade ou o tipo de caráter de cada pessoa, requer que se leve em conta 

primeiramente os fatores constitucionais e em seguida o ambiente. 

Ele chama atenção para o fato de que a psicanálise nos ensinou a entender como 

ambiente também as atitudes parentais, assim como apreciar as influências dos pais na 

criança, os atos instintivos dela e a observar, ao longo do desenvolvimento, os padrões de 

reação que se formam na criança como resultante da influência dos pais. Também como é 

necessário observar como os padrões de reação se tornam permanentes e se manifestam 

na vida posterior do sujeito como reação diante da sociedade. 

Então, com base na teoria do desenvolvimento apresentada até o momento, Lorand 

(1950) explica que os traços positivos de caráter que são oriundos da etapa genital do 

desenvolvimento, são os que podem ser observados nos adultos capazes de dirigir seus 

negócios com competência, que são potentes em suas relações sexuais e que tem sucesso 

em todos os aspectos da sua vida social. Isto que dizer que a fase genital exercerá sobre o 
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caráter uma influência maior que as duas que a precedem. As dificuldades de caráter, 

entretanto, são sempre o resultado de um ajustamento insatisfatório na primeira infância. 

Geralmente, são conseqüências da incapacidade de resolver as relações de amor e ódio 

com os pais durante a fase edipiana. Este autor concorda com Klein (1957) e diz que a 

solução sadia do complexo de Édipo origina o processo de identificação na criança. 

Toda esta dinâmica descrita acima e a presença dos mecanismos de defesa 

permeiam o desenvolvimento do indivíduo e são base para que se compreenda como o 

período da adolescência é vivenciado. Deste modo, retomaremos a seguir a teoria sobre 

adolescência que usaremos como base para este estudo, ressaltando indicadores básicos 

da personalidade normal e patológica do adolescente. 

 

 

1.2. INDICADORES DIAGNÓSTICOS DA PERSONALIDADE NORMAL E PATOLÓGICA DO 

ADOLESCENTE 

 

 

Knobel (1970 b), um dos teóricos mais importantes sobre adolescência, muito 

pesquisou sobre as vicissitudes deste período da vida desde 1961, realizando estudos 

clínicos e epidemiológicos de uma população de aproximadamente 2.600 adolescentes, com 

idades entre 10 e 22 anos, elaborando diversos tipos de questionários para investigar quase 

todas as variáveis possíveis da vida, entrevistas e técnicas como o desenho (KNOBEL, 

1991) para estabelecer a concepção de adolescência aqui citada e que descreveremos a 

seguir. Para este autor, este período da vida pode ser definido como uma fase evolutiva em 

que o indivíduo pode estabelecer sua identidade adulta por meio de algumas elaborações 

básicas. São elas (KNOBEL, 1970b, p. 6): 

 

 “a) a elaboração básica e a internalização precoce dos objetos parentais e suas 

inter-relações; b) verificação constante do ambiente social que o rodeia nesse 

momento da sua vida; c) dissociações, projeções, introjeções e discriminações 

permanentes; e d) desestruturações e estruturações básicas e constantes”. 

 

Essas elaborações são propiciadas por elementos biofísicos que estão em 

desenvolvimento e que também ajudam a estabilizar a personalidade a um nível genital, 

depois de passar por um processo de luto pelo papel, identidade e corpo infantis que foram 

perdidos.  

  Aberastury (1971) corrobora com as afirmações de Knobel (1970 b), ressaltando que 

adolescência é uma fase muito importante do desenvolvimento, já que se trata da etapa final 

e decisiva de um processo de desprendimento. Depois de o ser humano ter passado pelo 
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nascimento e pelos momentos de eclosão de genitalidade, dentição, linguagem, posição de 

pé e marcha (esses momentos acontecem no final do primeiro ano de idade), chega à 

adolescência vivenciando a maturidade genital e a possibilidade de consumação do incesto 

e de relacionamento com o outro sexo.  

 A referida autora explica que, ao escapar do incesto e conseguindo o 

desprendimento interno dos pais, o adolescente dá início a uma busca do objeto de amor no 

mundo externo e isto se concretizará na descoberta de um par. É sabido que antes de se 

chegar a esta maturidade que faz com que o indivíduo se aceite independente, ela passa 

por um conflito entre o impulso do desprendimento e a defesa frente o temor da perda do 

que é conhecido. Por conta disto, ressalta a autora, a adolescência é um período “de 

contradições, confuso, ambivalente, doloroso, caracterizado por fricções com o meio familiar 

e o ambiente circundante. Este quadro é com freqüência confundido com crises e estados 

patológicos, o que alarma o adulto e o leva a buscar soluções equivocadas” 

(ABERASTURY, 1978, p. 16).  

 Outro fator importante neste período, de acordo com Aberastury (1971), é o modo 

como os pais vivenciam esses conflitos dos filhos. É necessário que o pai também se 

desprenda do filho criança para poder relacionar-se com o filho adulto e, isto também requer 

muitas renúncias por parte dele. Deve abandonar a imagem ideal que seu filho criou de si, 

enfrentar a aceitação do envelhecimento e da morte e aceitar uma relação agora cheia de 

ambivalências e críticas. Todo este conflito se torna evidente quando o começa a aparecer 

nos filhos as mudanças no corpo e quando começa a definição do seu papel procriador. 

Neste momento o filho se torna rival por poder exercer a maternidade ou paternidade e por 

ser um grande competidor na situação incestuosa, já que é possível consumá-la. Portanto, 

neste período se inicia “o verdadeiro drama edípico” (p.16). 

          Aberastury (1971) ressalta que a aceitação da maturação do corpo, o que leva o 

adolescente a abandonar sua identidade infantil para adquirir uma identidade adulta, torna-

se um processo muito difícil e doloroso para ele, bem como para seus pais. No entanto, este 

sofrimento do adolescente por conta da realização do luto pelo corpo é duplo: ele sofre pela 

perda do seu corpo infantil, quando as características sexuais secundárias o colocam frente 

à sua nova condição; e sofre quando aparecem a menstruação nas meninas e o sêmen nos 

meninos, pois se deparam com o papel que terão que assumir na união com um par e com a 

procriação, o que lhe exige o abandono da fantasia da bissexualidade. 

No decorrer deste processo, continua a autora, o adolescente pode reagir de 

maneira provocadora, onipotente e pode negar a dor da perda e, caso isso se torne algo 

estereotipado, tratando-se de um desprendimento súbito da infância e dos pais e sem 

expressão de dor. Provavelmente este movimento implicará na futura saúde mental do 

adolescente, visto que a negação do sofrimento pode ser uma das patologias mais sérias da 
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adolescência, podendo levar a crises de rebeldia que resultam em atitudes anti-sociais e 

autodestrutivas, assim como a iniciação precoce na vida sexual e em condições precárias 

ou de perigo. Aberastury (1971) coloca que as condições familiares e culturais podem 

interferir tanto para favorecer, demorar ou precipitar o desenvolvimento, mas essas 

condições não podem impedir que o adolescente elabore por si mesmo lutos tão 

importantes como esses.  

Esta situação de luto própria da adolescência, de acordo com Knobel (1970c) leva o 

adolescente a uma instabilidade de personalidade, constituindo uma espécie de quadro 

nosológico, que tem por características essenciais as seguintes (p. 2):  

  A busca de si mesmo e de sua identidade; 

 Tendência grupal; 

 Necessidade de intelectualizar e fantasiar; 

 Crises religiosas; 

 Deslocamento temporal; 

 Uma evolução sexual que vai desde um auto-erotismo até a heterossexualidade genital; 

 Atividade social reivindicatória; 

 Contradições sucessivas em diversas manifestações de conduta; 

 Separação progressiva dos pais; 

 Constantes flutuações de humor e estado de ânimo. 

O autor coloca que o agrupamento destas características constitui a síndrome da 

adolescência normal. Ele chama atenção para o fato de que, a partir de uma visão 

fenomenológica, é possível dizer que a adolescência implica em certa característica de tipo 

psicopático que é inerente a uma evolução normal neste período de vida. No entanto, o que 

pode ser considerado patológico é a intensidade exagerada ou a persistência de alguns 

destes traços.   

 Diante de todo este processo, continua Knobel (1970c), o adolescente pode utilizar 

como defesa a conservação de seus processos mais primitivos, mesmo sentindo 

necessidade de e desejo de evoluir. Por este motivo, ele pode, de forma dinâmica, se retrair 

e se refugiar em seu mundo interno para se conectar com o seu passado e, assim, ter 

condições de se defrontar com o seu futuro. Isto pode explicar a origem dos mecanismos 

autistas que com freqüência são observados nos adolescentes. 

Este mesmo autor também chama a nossa atenção para o fato de que as mudanças 

inerentes a este período por meio das quais o sujeito perde sua identidade infantil, implicam 

na busca de uma nova identidade tanto no plano consciente como inconsciente e, assim, o 

adolescente acaba por não querer ser como certos adultos que conhece e passa a procurar 

outros adultos que ele possa idealizar. Então, ele elegerá como modelo o seu mundo 

interno, construído a partir das imagens parentais internalizadas, e dele receberá o estímulo 
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necessário para construir a sua nova identidade. O seu mundo interno permitirá ao indivíduo 

enfrentar o mundo externo, de modo a se adaptar a ele de uma forma mais ou menos 

adequada. Deste modo, o autor conclui que o que ajuda o adolescente a elaborar as suas 

crises internas e enfrentar as condições externas, que provavelmente serão penosas, são as 

imagens frutos do mundo externo satisfatório e as boas imagens parentais introjetadas. 

Uchôa (1970) também concorda com os escritos de Knobel (1970) e explica que não 

é possível compreender a adolescência sem uma compreensão adequada do que se 

passou em fases anteriores do desenvolvimento do sujeito, ou seja, o autor está se referindo 

à noção de continuidade genético-evolutiva do que se passa do nascimento até a 

adolescência no campo das forças instintivo-afetivas desencadeantes de conflitos 

intrapsíquicos e nas relações interpessoais. A adolescência pode, então, refletir forças em 

conflito dentro de uma estrutura do ego consolidada ou não e, dessa condição depende o 

desenvolvimento de uma adolescência patológica ou normal. Sendo assim, o autor conclui 

que, mesmo sendo a adolescência um período em que o mundo do indivíduo sofre a 

influência de perdas, elaboração de lutos e lamentações, porém, na medida em que suas 

forças sublimadas de Eros predominam sobre os impulsos de morte e agressão, há um 

movimento para um futuro construtivo e realizador. 

No entanto, assim como colocam Cassorla e Smeke (2000), quando ocorre o 

contrário, ou seja, quando por conta de fatores constitucionais e ambientais o sujeito não é 

capaz de constituir um mundo interno em que haja o predomínio de objetos vivos e 

amorosos, o adolescente acaba por cometer condutas autodestrutivas em demasia. Isto se 

explica pelo fato de que a predominância de objetos destruídos, desvitalizados e precários 

torna o seu mundo ameaçador e ameaçado, já que o objeto sem vida significa ter 

percepções de ataques destrutivos internos e que podem externalizar-se. 

A elaboração dos lutos fundamentais da adolescência descritos por Aberastury 

(1971) e por Knobel (1970b) exige que se recorra a certos mecanismos patológicos, 

normalmente transitórios. Por este motivo, retomaremos brevemente a vivência destes lutos 

e os respectivos mecanismos utilizados, de acordo com os escritos de destes autores 

(ABERASTURY 1978; KNOBEL,1970b). 

O luto pelo corpo infantil: O processo de elaboração deste luto geralmente leva aos 

fenômenos da intelectualização e ao acting-out físico. Por não poder controlar as mudanças 

que ocorrem em seu corpo e que interfere em seu esquema corporal, o adolescente 

experimenta um sentimento de impotência que o leva a deslocar a rebelião que seria contra 

o seu próprio corpo para as esferas do pensamento, fazendo que seu pensamento tenda a 

um manejo onipotente das idéias. Neste processo, o adolescente normal esta manipulação 

das idéias ajuda a substituir a perda do corpo infantil e a falta de uma personalidade adulta.  
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Dias (2000) concorda com a teoria de Knobel e diz que na adolescência o sujeito 

experimenta pela primeira vez um sentimento de estranheza com relação ao seu corpo. É 

um momento em que, ao se deparar com a emergência do real pulsional que lhe afeta o 

corpo, a imagem narcísica que o acompanha não serve mais para revestimento, já que 

passa por uma crise. A autora explica que as impossibilidades e dificuldades vividas por 

conta desta estranheza serão resolvidas pelo adolescente por meio de atos que permitam a 

saída dos impasses e da pane. Assim, este mal-estar com o corpo, oriundo da perda da 

imagem narcísica infantil e da onipotência infantil ainda não superada, pode levar este 

sujeito a escolher atos sem considerar os riscos de danos ao seu próprio corpo e ao corpo 

do outro.  

Por conta da intelectualização onipotente é comum o adolescente defender idéias, 

reformas políticas, sociais e religiosas sem estar comprometido como pessoa física de forma 

direta. Isto é resultado de sentimentos de impotência e insegurança, que levam o sujeito a 

agir como um puro ser pensante ou como integrante de grupo ou massa em que pode 

participar de forma anônima se utilizando de mecanismos de identificação projetiva e 

introjetiva. Negando temporariamente a perda do seu corpo infantil e, por meio de flutuações 

com a realidade, o adolescente elabora esta perda e começa a aceitar a sua nova 

personalidade. Este fenômeno possui características de uma ambigüidade que estará em 

atuações violentas ou em refúgios autistas indispensáveis. 

É possível ver, então, como o adolescente precisa buscar um equilíbrio progressivo, 

tentando obter completa mobilidade e reversibilidade, impossíveis neste momento no que 

diz respeito a questões orgânicas. No entanto, isto não quer dizer que as expressões 

ideológicas, políticas ou religiosas dos adolescentes sejam necessariamente patológicas, 

mas correspondem a mecanismos psicodinâmicos que ocorrem normalmente neste período. 

Contudo, muitas vezes pode ocorrer falha na simbolização somada confusão entre os 

símbolos e seus significados, o que pode levar o adolescente ao sentir-se confuso e, nestes 

casos, “a parte psicótica da personalidade pode predominar sobre não-psicótica impondo-se 

a negação da realidade biopsíquica” (KNOBEL, 1970b. p.12).  A partir disto, o adolescente 

pode sentir as fantasias como reais e podem não discriminar o mundo interno e externo, 

possibilitando o aparecimento de falsas personalidades que parecem se apoderar do sujeito 

de tal modo que se pode considerar esta patologia como específica da adolescência. Do 

mesmo modo, são notáveis outras patologias como borderline e a despersonalização, outro 

fenômeno bastante freqüente. 

Luta pelo papel e pela identidade infantis: O processo de elaboração deste luto leva 

o indivíduo a manipular a afetividade de modo psicopático e paranóide. Na infância a 

relação de dependência é uma situação lógica e natural do indivíduo, porém, ao longo da 

vida, o ego se desenvolve por meio de projeção-introjeção, o que permite identificações que 
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propiciam estruturações mais elaboradas da personalidade. Contudo, na adolescência há 

certa confusão de papéis, já que o adolescente precisa abrir mão da sua dependência 

infantil e nem pode assumir uma independência adulta e isto pode levá-lo, algumas vezes, a 

sofrer fracassos na personalidade. 

Diante disto, o indivíduo recorre a um mecanismo esquizóide dividindo o contexto em 

que vive, de uma forma quase que absoluta, em família e grupo de colegas, destinando ao 

grupo todos os atributos e direitos e à família, as obrigações e responsabilidades. Deste 

modo, o adolescente separa sua personalidade do processo do pensamento e passa atuar 

onipotentemente, por conta de se sentir dividido e projetado em duas entidades 

socioculturais que, de modo geral, são vivenciadas como algo externo. O que ocorre é uma 

cisão com projeção maciça de fontes conflitivas do ego no self e no mundo externo e, assim, 

é possível compreender o motivo pelo qual ele não se sente responsável por nada e atribui 

a outras pessoas a verificação do princípio da realidade.  

Knobel (1970b) nos explica que tanto a instabilidade do adolescente, bem como suas 

crises existenciais e sua indiferença podem ser compreendidas ao observarmos seu 

processo psicodinâmico e constatarmos que é comum o adolescente verificar e 

experimentar continuamente objetos da realidade e da fantasia e que, e alguns momentos, 

esses objetos se confundem, o que permite ao sujeito tratar os seres humanos apenas 

como objetos necessários para satisfações imediatas. Este tipo de atitude (KNOBEL, 1991) 

frente aos seres humanos e aos objetos do mundo externo faz com que as relações objetais 

do adolescente fiquem muito intensas e, ao mesmo tempo, muito frágeis. A manipulação 

dos objetos leva o adolescente à mudanças e, por meio dessas, ele irá estabelecer sua 

identidade. O pensamento passa a funcionar de acordo com as características grupais, 

através do apoio e do reforço que ele recebe quando se identifica com os outros egos. Esta 

dinâmica pode explicar o fenômeno da „turma‟. 

Nestas situações, continua o autor, o adolescente pode adotar papéis mutáveis e 

compartilhar a conduta, a responsabilidade com o grupo e, introjetando e assimilando estas 

experiências ao pensamento, os objetos internos e os afetos também se tornam 

fragmentados, como partes de grupo. Assim, se evita responsabilidades pessoais do mesmo 

modo que, a partir de uma perspectiva nosológica, acontece em casos de psicopatia. Nestes 

casos, os objetos da fantasia e da realidade são elaborados de forma inadequada e 

permanente fazendo com que o ego fique debilitado. Da mesma maneira acontece com o 

sentimento da culpa.  

Por conta disto, o adolescente acaba por conservar uma situação infantil e irreal de 

irresponsabilidade, aparentando independência. Por sua vez, o adolescente normal vive um 

conflito que diz respeito à dependência e assim, pode viver a frustração. Diferentemente, o 

adolescente psicopata é incapaz de reconhecer e aceitar a frustração e, por isso, bloqueia a 
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culpa, o que o induz a atuações grupais do tipo „acting-out‟ masoquista, muitas vezes sem 

se comprometer de forma direta. Essas atuações são resultado da dissociação entre 

pensamento e afeto. 

Luto pelos pais da infância: O processo de elaboração deste luto resulta em uma 

percepção distorcida da realidade. Knobel (1970b) coloca que, neste processo em que o 

adolescente se percebe impotente frente às mudanças físicas e que vivencia os conflitos 

entre a identidade infantil e sua nova identidade e as expectativas sociais que desperta, 

simultaneamente chega a um processo de negação das mudanças que estão acontecendo 

na imagem dos pais e no vínculo com eles. Os pais, por sua vez, também precisam elaborar 

a perda da relação de submissão infantil de seus próprios filhos.  

A interação entre esses dois lutos aumenta as dificuldades existentes na 

adolescência, já que o adolescente além de esperar continuar a ter os pais protetores, 

também idealiza a relação com eles. Busca quem possa satisfazê-lo de forma imediata e 

total, em todas as necessidades que surgem na busca da independência (dependência). 

Esta contradição interna é importante porque representa um conflito cuja solução 

possibilitará a passagem para a identidade adulta. Deste modo, é possível perceber de 

forma constante ambigüidade na conduta do adolescente, em que situações que 

demonstram grande dependência podem permitir ao adolescente se mostrar uma pseudo-

independência.  

Acerca desta busca pela independência, Krynski (2000) coloca que o adolescente na 

busca pela liberdade e pela identidade, com base no contexto social, na relação dele com a 

família e por conta das transformações próprias da adolescência, o adolescente é preparado 

para violência. Este autor coloca que o primeiro inimigo deste é a família e é nesse período 

que se inicia a violência do adolescente contra a família e da família contra o adolescente, 

momento este que ele começa a construir a sua liberdade.  

Este tipo de conflito, continua Knobel (1970b), produz no adolescente um estado de 

perplexidade em sua relação com as imagos parentais internalizadas, além de contribuir 

para diminuir ou interromper a comunicação com os pais externos que, conseqüentemente, 

serão substituídos por figuras idealizadas. Por conta desta idealização, o adolescente 

muitas vezes busca refugio em seu retraimento, para elaborar o luto pelos pais de infância, 

adotando condutas autistas. Por meio disto, os objetos idealizados aparecem em certas 

figuras externas, onde a imagem parental adquire certos perfis expressivos. Buscar a 

solidão auxilia o adolescente a estabelecer vínculos com os objetos internos que estão 

sendo perdidos e substituídos e que enriquecerão o ego. Esta solidão também pode facilitar 

o pensamento paranóide, em que se tem fantasia de abandono e que se idealiza vinganças 

contra os pais e, o ódio a eles, pode ser uma saída dentro da elaboração que o autor chama 

de psicopática-paranóide. 
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Knobel (1970b) explica que, diferentemente, o adolescente psicopata evita a solidão 

que poderia ajudá-lo nesta elaboração e desagrega sua personalidade se utilizando de 

projeções maciças com grupos delinqüentes ou semi-delinquentes, podendo empregar a 

sua ansiedade de forma direta. Nestes casos, o externo é percebido como frustrante e 

ameaçador e ele responde a essa ameaça percebida de forma rápida e ansiosa, se 

utilizando de sua capacidade intelectual para evitar a confrontação crítica. O adolescente 

psicopata usa racionalização para explicar sua conduta e, sem aparentemente sentir culpa 

ou necessidade de justificação, está constantemente preparado para receber o subministro 

que o adolescente normal precisa temporariamente.  

É sabido que a divisão entre o normal e patológico na adolescência é tênue, assim 

como colocou Knobel (1970b 1991), e que a gravidade do ato e a insistência no 

comportamento demonstram o grau de normalidade. Vizzotto, Suto, Alvise e Borges (2004) 

em seu estudo reforçam esta afirmação e colocam que quando há nos adolescentes 

persistência e recorrência de comportamentos que são considerados desviantes, em vez de, 

no lugar desta fixação, desenvolver a capacidade de adaptação ao meio e de utilizar os 

dispositivos mais saudáveis na busca de satisfação básica para as necessidades deste 

período, seus comportamentos podem ser considerados patológicos. 

 

 

1.3. AS PESQUISAS SOBRE A DELINQÜÊNCIA JUVENIL 

 

 

Em seu estudo realizado com adolescentes infratores institucionalizados do Rio de 

Janeiro, Oliveira e Assis (1999) atentaram para este fato e obtiveram como resultado o dado 

de que em cada três internos um era reincidente. No contexto estudado, as infrações mais 

cometidas por adolescentes de ambos os sexos são as infrações contra o patrimônio (roubo 

e furto). Outro fator relevante apontado neste estudo diz respeito à identidade social dos 

participantes da pesquisa, já que 9% deles não possuíam certidão de nascimento, 19% 

tinham carteira de identidade e 29% carteira profissional. Somado isto, 72,6% destes jovens 

estava afastado da escola no momento da internação, o que permite pensar na dificuldade 

de inserção no mercado de trabalho, e no subemprego como única alternativa. Por fim, as 

autoras concluem que questões sociais são de grande importância para se compreender a 

delinqüência juvenil, já que a deficiência nas políticas públicas, a exclusão e a desigualdade 

social são fatores comuns na vida destes adolescentes, que advêm de famílias pobres, que 

moram em comunidades carentes, onde muitas vezes convivem com a violência oriunda dos 

conflitos entre o tráfico e a polícia.  
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As autoras Silva e Rossetti- Ferreira (1999) em um estudo realizado em Ribeirão 

Preto (SP) constataram que as infrações que mais vinham crescendo podem ser divididas 

em infrações que implicam em conflitos intersubjetivos como, por exemplo, ameaças, brigas,  

homicídios; infrações relacionadas às drogas, como tráfico, uso indevido e porte de 

entorpecentes; e infrações que estão envolvidas com armas, c omo porte de armas e 

roubo, o que, segundo as autoras, pode revelar a violência estrutural presente na sociedade. 

Assim, elas entenderam que a violência e a criminalidade, ao permear as relações dos 

sujeitos, escondem as causas políticas, étnicas, econômicas e culturais, passando a 

assumir em diferentes grupos uma dimensão micro do ato individualizado. 

Também com relação aos delitos mais cometidos, Martins e Pillon (2008) 

encontraram em sua pesquisa dados semelhantes aos de Silva e Rossetti-Ferreira (1999). 

Ao estudar 150 adolescentes do sexo masculino que estavam em cumprimento de medida 

sócio-educativa de internação pela primeira vez, as autoras viram que o roubo foi a infração 

mais praticada por esta população (40,7%), seguido do tráfico de drogas (29, 4%) e do furto 

(9,3%). O objetivo do estudo de Martins e Pillon (2008) foi analisar a possível relação entre a 

primeira experiência do uso de drogas e o primeiro ato infracional cometido por esses 

adolescentes. Foi constatado que o índice de uso de álcool, cigarro e maconha pelos 

adolescentes é elevado e que existe uma correlação significativa entre o uso dessas drogas 

com os atos infracionais acima citados. Portanto, as autoras concluíram que o uso de 

drogas precede a prática infracional. 

Sena e Colares (2008) estudaram comportamentos de risco para a saúde entre 241 

adolescentes do sexo masculino internados em uma instituição de atendimento sócio-

educativo na região do Recife. Portanto, os dados deste estudo corroboram com os dados 

obtidos por Martins e Pillon (2008), já que dentre estes participantes, 87,6% já haviam 

experimentado tabaco, 64,7% álcool, 68,9% algum tipo de inalante e 81,3%, maconha. 

Outros comportamentos de risco foram identificados e tiverem grande incidência como já ter 

portado arma (79,7% dos participantes), já ter se envolvido em briga com agressão física no 

último ano (52,7%), ter tido relação sexual com mais de um parceiro (95,4%).  

Com o objetivo de compreender o processo de subjetivação do adolescente infrator e 

a relação desse adolescente com os desafios da contemporaneidade, Bido (2006) estudou 

jovens em semiliberdade da cidade de São Paulo participantes de oficinas pedagógicas. O 

autor observou que o indivíduo contemporâneo se relaciona com base em um modelo 

mercantil, baseado em trocas, e que os adolescentes infratores são impedidos de fazer 

estas trocas por conta da privação da liberdade e da situação em que se encontram. Neste 

sentido, por estas trocas não serem acessíveis a eles, ficam privados de se constituírem 

como seres individuais e sociais. Bido (2006) entende que as restrições sociais podem por 

muitas vezes não serem internalizadas, desencadeando assim, uma atitude hostil 
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representada pelo comportamento violento. Para ele, esta é uma forma de atacar a cultura 

de exclusão e de encontrar espaço cultural que os considerem como participantes e, ao não 

terem esta oportunidade, sentem-se excluídos e rejeitados levando-os a agir em última 

instância, de forma agressiva. Por fim, o autor conclui que é necessário compreender como 

os adolescentes desejam, compreendem, se vêem e vêem a sociedade, para criar 

possibilidades de intervenções mais eficazes. 

O levantamento bibliográfico realizado por Laranjeira (2007) sobre o conceito de 

delinqüência juvenil no período de 1995 – 2005 vem demonstrando que, de um modo geral, 

todos os adolescentes encontram em situação de risco para delinqüência. Esta delinqüência 

pode se apresentar sob várias formas de perturbação do comportamento e de não-

adaptação que podem estar relacionadas às situações psicopatológicas determinadas por 

fenômenos psicossociológicos e não somente das características relacionadas ao 

desenvolvimento e à organização psicológica do sujeito. O autor entende que o 

comportamento delinqüente revela profunda perturbação das identificações, disfunções 

consideradas graves dos laços familiares no que diz respeito às condições psicoafetivas e 

econômico-sociais, o que dificulta a integração social, bem como a aprendizagem de valores 

e normas sócio-culturais e a aprendizagem no âmbito escolar. 

Variáveis como condição sócio-econômica e gênero foram bastante relevantes no 

estudo sobre adolescentes do interior de São Paulo realizado por Menin (2003), que teve 

por objetivo identificar como esses jovens avaliam infrações e se essas avaliações diferem 

de forma significativa em função das condições sociais deles. Foram participantes da 

pesquisa 478 adolescentes de escolas públicas e particulares, a maioria com 15 anos de 

idade, da cidade de Presidente Prudente (SP). Estes participantes responderam um 

questionário que continha uma escala de 18 infrações, dando notas (0, 2, 4, 6, 8, 10) para 

cada infração, considerando de nada grave (0) a muito grave (10). Foi evidenciado que os 

meninos, os estudantes de escolas particulares e os de renda mais alta avaliaram a lista de 

infrações com mais notas médias do que altas. Já as meninas, os adolescentes de classes 

sociais mais baixas avaliaram as infrações de forma mais severa, atribuindo notas altas a 

todas elas. 

Menin (2003) constatou que as vivências de classe, mais do que os estágios de 

desenvolvimento moral ou cognitivo, podem determinar a forma como os adolescentes vêem 

as infrações. Ela considera a história política e social para entender porque nas classes 

mais altas a desobediência à lei e as infrações são vistas de forma mais tolerante e 

maleável, do mesmo modo que é possível entender porque nas classes menos favorecidas 

elas são vistas de forma mais rígida. Estes dados, segundo a autora, podem evidenciar 

fortes marcações sociais de distintas práticas e concepções sobre a lei e seus derivados. 
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Levando em conta o âmbito familiar de adolescentes infratores e as dificuldades à 

que estão expostos, cita-se o estudo de Feijó e Assis (2004). Esta pesquisa teve por 

objetivo levantar vulnerabilidades do infrator e de sua família, como também as relações 

entre essas vulnerabilidades e o ato infracional de adolescentes do sexo masculino das 

cidades do Rio de Janeiro (RJ) e Recife (PE). As autoras observaram que a maioria das 

famílias vive em condição de pobreza e exclusão social e que a maioria dos jovens sofre 

conseqüências emocionais e financeiras por conta da separação dos pais, já que apenas 

21,3% dos participantes tinham os pais morando juntos. Elas consideram que a ausência da 

figura paterna priva estes adolescentes de um modelo para identidade social e que a 

ausência da figura materna não permite que eles tenham supervisão adequada de sua 

educação. Feijó e Assis (2004) também entenderam que estes jovens aprendem com seus 

parentes e pessoas mais próximas que o modo de lidar com algo que não lhe agradam é 

com violência, já que eles presenciavam este tipo de ação com os outros e com eles 

próprios. Isto se trata de um modelo aprendido que integra o imaginário social dos 

adolescentes desde criança, criando assim a uma circularidade da violência, que passa de 

geração a geração.  

Neste mesmo sentido, Meneghel, Giugliani e Falceto (1998) em um estudo que 

procurou investigar as relações entre violência doméstica e agressividade na adolescência, 

encontraram relação estatisticamente significativa entre essas duas variáveis, o que permite 

que os autores afirmem que os adolescentes agressivos foram mais punidos fisicamente 

pela família do que os que não agressivos, indicando que a punição física é um 

comportamento muito difundido na nossa sociedade e que comportamento agressivo de 

adolescentes denunciam possíveis maus-tratos, abuso sexual e solidão. 

Matherne e Thomas (2001), também constataram relação entre o ambiente familiar e 

a delinqüência na adolescência em um estudo feito com 127 adolescentes americanos. Os 

resultados obtidos neste estudo constatam que adolescentes de famílias incompletas (em 

que o pai ou a mãe não está presente no lar) estão mais suscetíveis à delinqüência do que 

jovens de famílias completas. Isto pode acontecer porque as famílias completas dispõem de 

mais recursos e podem assim promover um ambiente familiar mais equilibrado e devotar 

mais energia para seus filhos, assim como mais tempo para interação e comunicação. Os 

autores entendem a comunicação como um elemento chave no desenvolvimento da 

delinqüência e, portanto, consideram as habilidades parentais uma espécie de „pára-choque‟ 

para a delinqüência na adolescência. Deste modo, concluem também que podem faltar para 

adolescentes de famílias incompletas, os fatores a pouco citados, que tratam-se de 

mecanismos compensatórios e que podem se tornar elementos de prevenção, caso haja 

colaboração efetiva de pais, educadores e conselheiros.  
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No entanto, Knobel já havia destacado (1970.c; 1991) havia destacado que o 

adolescente, por ter uma vulnerabilidade especial para assimilar os impactos projetivos dos 

familiares e da sociedade, torna-se um receptáculo encarregado dos conflitos alheios, 

assumindo os aspectos mais doentios do meio. Este fato pode ser observado na sociedade, 

que projeta suas próprias falhas e responsabiliza os adolescentes pela delinqüência, 

aderência às drogas e outros comportamentos denominados excessos da juventude. O 

autor coloca que o período da adolescência é bastante conflituoso e o modo como o mundo 

adulto reprime o adolescente pode agravar estes conflitos, colocando-o em posição marginal 

frente a este mundo. “É este marginalizar-se que pode levá-lo à psicopatia franca, à 

atividade delituosa” (p.11), ou pode, também, ser um mecanismo de defesa pelo qual 

preserva os valores essenciais e a capacidade de adaptar-se modificando o meio. 

Ainda com relação ao ambiente familiar, Pfiffner, McBurnett e Rathouz (2001) 

investigaram comportamento familiar anti-social no que diz respeito à ausência do pai e 

concluíram que famílias com pais presentes apresentam menos comportamentos anti-

sociais, tanto emitidos pelos pais como pelos filhos, já as famílias que não contam com a 

presença do pai, apresentam um número elevado deste tipo de comportamento. Outro dado 

interessante é que o alto índice de crianças com comportamento anti-social associado com 

a ausência do pai biológico, não tem sua situação atenuada por um padrasto ou pai 

substituto. Segundo estes autores, estes resultados sugerem que é necessário investigar 

mais famílias com comportamento anti-social. 

Contudo, Knobel (1970b, 1970c) ao escrever sobre a síndrome da adolescência 

normal, chamou a atenção para o fato de que a adolescência é influenciada por elementos 

sócio-culturais com certo determinismo, mas que atrás dessa expressão sócio-cultural há 

um embasamento psico-biológico que lhe dá características universais.  Durante este 

período, para lidar com questões próprias da adolescência, o adolescente é obrigado a 

recorrer a mecanismos psicopáticos de atuação, que acabam por identificar sua conduta.  

 Estudos de base teórica psicanalítica como os de Suto-Freitas (2006), Sena, 

Machado e Coelho (2006) e Goldenberg (1998) demonstram que a constituição do 

adolescente delinqüente pode estar relacionada à estrutura familiar e ao modo como esta 

contribui para o desenvolvimento da personalidade do sujeito, principalmente no que diz 

respeito à ausência real ou psicológica da figura paterna. Do mesmo modo, Eizirik e 

Bergmann (2004) em seu estudo também chegam à conclusão que a ausência paterna tem 

potencial para gerar conflitos que influenciam no processo de desenvolvimento.  

Ao investigarem a estrutura de personalidade e a dinâmica intrapsíquica de 

adolescentes infratores, todos estes autores citados acima constataram que estes 

adolescentes têm com fator impulsionador para a infração a falta da entrada da lei paterna 

do lar. Por conta disto, assim como afirma Sena, Machado e Coelho (2006) o ato infracional 



34 

 

pode ser um modo de obter uma interdição, já que a lei jurídica pode lhe aplicar o preço a 

ser pago pelo seu ato, suprindo a falta da lei do pai. Esta dinâmica pode ser compreendida 

segundo as afirmações de Aberastury e Salas (1978) que colocam que a ausência do pai, 

real ou psicológica, assim como a conduta do pai fraco pode gerar uma imagem de 

abandono e solidão, trazendo como conseqüência a constante procura interna de limites 

que o pai não soube colocar ao indivíduo.   

O estudo de Yoshida (2001), que buscou investigar a repercussão da ausência 

paterna na construção da identidade do adolescente, também constatou que qualidade da 

presença do pai oferece boas condições para o desenvolvimento emocional dos jovens e os 

que têm seus pais ausentes apresentam egos fragilmente estruturados, com uma produção 

mental mais empobrecida, imatura, reprimida ou bloqueada. A autora considera estas 

características como conseqüências da ausência da figura paterna somada ao 

enfraquecimento ou ambivalência da figura materna e que a falha nestas duas funções traz 

conseqüências graves ao desenvolvimento dos filhos. 

Tostes (2009), baseada na teoria de Winnicott, considera que quando o  adolescente 

não tem a oportunidade de se legitimar por meio do ambiente,  gera um falso-self decorrente 

de um vazio pelo não reconhecimento do eu. Deste modo, o adolescente se utiliza da 

delinqüência para buscar compensação pela carência da não legitimação e do não 

reconhecimento. Trata-se de um modo de substituir a ausência de um ambiente 

reconhecedor, ou seja, de uma mãe suficientemente boa. A autora coloca que o adolescente 

atua de forma que ele se reconheça, em busca do preenchimento de uma falta e daquilo 

que ele entende que lhe foi tirado ou negligenciado.  

  Diante do exposto, entendemos que estudar indicadores do funcionamento da 

personalidade de jovens infratores se faz relevante em nossa sociedade. Assim, os 

objetivos do presente estudo são: 

 

a) Investigar conteúdos da pscodinâmica dos adolescentes infratores. 

b) Descrever a percepção das interações afetivo-relacionais dos adolescentes 

em relação à figura paterna. 
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2. MÉTODO 

 

2.1. O MÉTODO CLÍNICO  

 

Visando os objetivos citados, que buscam realizar investigação do funcionamento da 

dinâmica psíquica dos adolescentes infratores, bem como da descrição da percepção das 

interações afetivo-relacionais em relação à figura paterna, o presente estudo adotará para 

investigação científica o método clínico de abordagem psicanalítica. Entendemos, assim 

como colocou Turato (2003), que este método possibilita uma compreensão profunda do 

objeto estudado e que, segundo Isaacs (1952), serve para elucidar a natureza e a função 

dos processos mentais.  

Também como justificativa da eleição deste método, é importante ressaltar que trata-

se de um modo de investigação caracterizado por uma observação detalhada, cuidadosa e 

completa (BLEGER, 1973) e  que, de acordo com Ryman (1967), sua ênfase está em quase 

não impor limitações ao fenômeno, buscando observá-lo tal qual ele ocorre naturalmente. 

Também lembra-se Vizzotto (2003),  que entende que utilizar o método clínico “significa 

curvar-se sobre o leito e, de início, observar e descrever” (p.142). 

 Bleger (1973) acrescenta que este método possui objetivos práticos e é 

caracterizado por um contato direto e pessoal de quem investiga com a pessoa estudada. 

Por esse motivo, o profissional deve estar preparado para entrar em contato direto com 

doenças e conflitos, o que exige que este recorra à dissociação instrumental. Essa 

dissociação diz respeito a uma forma de manejo técnico que o profissional utiliza ao se 

identificar com o fenômeno estudado e, concomitantemente, permanecer fora desta 

identificação, observando e controlando os acontecimentos, a fim de graduar o impacto 

emocional e a desorganização ansiosa.  Essa dissociação é dinâmica e funcional, podendo 

o profissional oscilar facilmente entre a ansiedade e o bloqueio desde que possam resolver 

estas questões na medida em que vão surgindo.  

Ter essa compreensão é importante, ainda segundo Bleger (1973), visto que este 

tipo de investigação é importante porque tanto o objeto de estudo quanto o investigador 

modificam-se no processo investigativo, operando e agindo, fazendo com que as 

experiências sejam enriquecedoras para ambos, tendo em vista a reflexão e a compreensão 

que são feitas acerca dos fenômenos. Deste modo, vê-se que o método em questão exige 

preparo do pesquisador clínico, mas é desta maneira que se torna possível observar e 

intervir na conduta dos seres humanos, ou seja, em sua personalidade. 

Assim, entendemos que o método escolhido é imprescindível para o alcance dos 

objetivos deste estudo, visto que realizamos estudo de casos isolados, sendo assim, únicos, 

não havendo pretensão de generalização dos resultados encontrados. 
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2.2. PARTICIPANTES: Foram participantes deste estudo 06 (seis) adolescentes, sendo (05) 

cinco deles com 17 anos de idade e um com 14 anos, todos do sexo masculino e foram por 

nós atendidos em uma instituição responsável pelo acompanhamento de adolescentes que 

comentem delitos, assim considerados infratores. Os participantes cumpriam medidas sócio-

educativas por ordem judicial. A seleção desses sujeitos foi feita por conveniência 

(HURLLEY; CUMMINGS; BROWNER; GRADY; HEARST; NEWMAN, 2008), já que o 

projeto de pesquisa foi apresentado aos participantes da instituição e foram participantes 

àqueles que se voluntariaram. 

 

2.3. LOCAL/ AMBIENTE: Os dados foram coletados no Centro de Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CEDECA) de Mauá (SP), instituição esta que acompanha 

adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas do município.  Esta instituição 

surgiu na cidade por meio da iniciativa de alguns membros da comunidade sensibilizados 

pelas condições das crianças e adolescentes moradores do bairro, que por muitas vezes 

eram negligenciados pelo estado e pelas famílias. Eles perceberam que direitos 

assegurados por leis federais, muitas vezes não estavam sendo gozados por estas crianças 

e adolescentes, já que se tratava de uma região carente de recursos sociais, jurídicos e 

psicológicos. O objetivo da instituição é lutar contra as injustiças que assolam a população 

infanto-juvenil da cidade, bem como promover a busca de oportunidades e recursos próprios 

para esta luta (CEDECA, 2009).  

São preocupações do CEDECA a violência contra crianças e adolescentes; a difusão 

do uso de drogas por eles; o extermínio, torturas e prostituição; abuso de autoridade e 

exploração do trabalho infanto-juvenil; omissão e o número de crianças e adolescentes nas 

ruas; mortes violentas e a delinqüência infanto-juvenil. A instituição também se preocupa em 

apoiar as iniciativas do Conselho Tutelar, assessorando-o e denunciando irregularidades 

sempre com base no ECA (CEDECA, 2009).  

Para isto, alguns programas são desenvolvidos no Centro de Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CEDECA) de Mauá (SP), como o Projeto PACA (que se ocupa 

em acompanhar crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados, bem como 

mediar a relação entre o violado e a sociedade como um todo), o Projeto „Na rede fazendo a 

diferença‟ (se ocupa de ações que auxiliam no desenvolvimento pessoal, da proteção social 

e do fortalecimento da auto-estima de crianças e adolescentes) e o Programa de Liberdade 

Assistida, sendo este o programa que atende a população com a qual trabalhamos neste 

estudo. O Programa Liberdade Assistida acompanha os adolescentes que cometeram 

infrações, permaneceram internados por determinado tempo na Fundação CASA (Centro De 

Atendimento Socioeducativo ao Adolescente) e que após o período de internato 

permanecem em liberdade sob condição de cumprirem uma medida sócio-educativa 



37 

 

determinada por uma instituição do município onde residem. Isto implica no cumprimento de 

Prestação de Serviço à Comunidade (P.S.C.) – condição essa em que o adolescente é 

obrigado à prestar serviços em uma instituição pública em favor da comunidade; ou no 

cumprimento de Liberdade Assistida (L.A.) – condição em que o adolescente recebe 

acompanhamento social e psicológico da instituição responsável e a qual deverá freqüentar. 

As medidas sócio-educativas exigem que o adolescente esteja estudando, bem como 

procura neste período auxiliá-lo a encontrar um emprego (CEDECA, 2009). 

A coleta dos dados do presente estudo foi feita no ambiente institucional, numa sala 

reservada para atendimentos individuais e adequada para a aplicação dos instrumentos 

psicológicos e que permitiu a realização das entrevistas. A sala era isenta de ruídos, neutra, 

com privacidade a necessária para realização do estudo. 

 

2.4. INSTRUMENTOS: A partir de um roteiro de temas (ANEXO IV), foi realizada entrevista 

semi-dirigida (termo utilizado por Ocampo e Arzeno, 1979, quando as autoras se dedicam à 

explanação da concepção de entrevista inicial com características diagnósticas). Bleger 

(1972) usa o termo “entrevista psicológica” por considerá-la não só diagnóstica, mas sim 

clínica num sentido mais amplo. Esse autor entende que “a entrevista é um instrumento 

fundamental do método clinico e é, portanto, uma técnica de investigação científica de 

psicologia” p. 2. Esse mesmo autor considera que a entrevista assim concebida, ou seja, 

clínica, constitui um procedimento de observação em condições controladas, ou 

minimamente conhecidas; podendo-se dizer que quem controla a entrevista psicológica é o 

entrevistador, porém, quem a dirige é o entrevistado. Bleger (1972) entende que o 

entrevistador deve contar com um enquadramento rígido, ou seja, deve transformar um 

conjunto de variáveis em constantes. Este enquadramento funciona como uma 

padronização para que a situação deixe de oscilar como variável para o entrevistador.  

Tanto que, se o enquadramento se modifica, esta mudança deve ser considerada como uma 

variável passível de observação, tal como é o entrevistado. Na utilização de uma entrevista 

psicológica, continua o autor, a liberdade que se dá ao entrevistado permite que o campo da 

entrevista seja configurado por segundo sua estrutura psicológica. Ao definir entrevista 

semi-dirigida, Ocampo e Arzeno (1979) concordam com Bleger (1972) quando colocam que 

este tipo de entrevista permite que o entrevistado tenha liberdade para expor o que desejar 

e como desejar. 

  Nesta técnica, continua as autoras, as intervenções feitas pelo entrevistador têm a 

finalidade de assinalar alguns vetores para o entrevistado quando necessário, apontar 

situações de bloqueio ou paralisação por conta de angústia, indagar sobre aspectos da 

conduta do entrevistado a qual não se referiu espontaneamente e acerca de lacunas nas 
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informações que são consideradas importantes, bem como contradições, ambigüidades e 

verbalizações „obscuras‟.  

Também foi utilizado como instrumento o Procedimento de Desenhos-Estória com 

Tema, que foi desenvolvido por Aiello-Vaisberg (1997) a partir do Procedimento de 

Desenhos-Estória de Trinca (1987) e que, segundo a autora, é um procedimento que pode 

ser aplicado em qualquer faixa-etária, em pessoas com vários níveis de instrução, de forma 

individual ou coletiva. Além disto, técnicas com esta, assim como coloca Trinca (1997), são 

utilizadas como instrumento auxiliar para o conhecimento da dinâmica psíquica em 

diagnóstico psicológico. 

Aiello-Vaisberg (1997) ressalta, baseando-se no conhecimento psicanalítico que, por 

conta da condição humana, os sujeitos não têm acesso aos determinantes inconscientes do 

seu pensamento, e que em certas situações é preciso elucidá-los. Quando são abordados 

temas socialmente problemáticos, estes determinantes interferem de forma decisiva e, para 

se fazer análise de representações sociais sob uma perspectiva psicodinâmica, é preciso 

utilizar técnicas que focalize precisamente os determinantes afetivos inconscientes. Neste 

trabalho, o instrumento será utilizado com  fins diagnósticos, ou seja, para compreensão 

psicodinâmica dos sujeitos. 

O Procedimento de Desenhos-Estória com Tema será avaliado a partir do referencial 

proposto por Trinca (1997) e ampliado por Tardivo (1997) em que autores os consideraram 

sete grupos que possuem trinta e três traços no total. Estes grupos de traços buscam 

abarcar os aspectos da personalidade que se relacionam entre si de forma dinâmica e serão 

descritos a seguir (p. 118-121): 

 

Grupo I - atitudes básicas: inclui tanto as atitudes básicas em relação a si próprio, como 

em relação ao mundo, as quais foram agrupadas nos traços 1 a 5:  

1. Aceitação: são incluídas nesse traço as necessidades e preocupações com aceitação, 

êxito, crescimento, atitudes de segurança, domínio, autonomia, auto-suficiência e liberdade; 

2. Oposição: atitudes de oposição, desprezo, hostilidade, competição, negativismo, não-

colaboração, desconsideração e rejeição aos outros; 

3. Insegurança: necessidade de proteção, abrigo e ajuda; atitudes de submissão, inibição, 

isolamento, e bloqueio; percepção do mundo como desprotetor; medo de não conter 

impulsos; dificuldades em relação ao crescimento; 

4. Identificação positiva: sentimento de valorização, auto-imagem e autoconceito reais e 

positivos, busca da identidade e identificação do próprio sexo; 

5. Identificação negativa: opondo-se ao traço 4, referem-se a sentimentos de menos valia, 

incapacidade, desimportância, identificação com o outro sexo, auto-imagem idealizada ou 

negativa e problemas ligados a imagem corporal. 
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Grupo II- Figuras Significativas: foram reunidos aspectos referentes às relações com as 

figuras significativas. Para isso, os autores demonstram conceitos da teoria psicanalítica, 

especialmente Melanie Klein, a respeito das relações de objeto. Aqui são incluídos os traços 

6 a 11: 

6. Figura materna positiva: mãe sentida como presente, gratificante boa, afetiva, protetora, 

facilitadora; objeto bom e sentimentos positivos em relação à mãe; 

7. Figura materna negativa: mãe vivida como ausente, omissa, rejeitadora, ameaçadora, 

controladora, exploradora: objeto mau, atitudes e sentimentos negativos em relação à mãe; 

8. Figura paterna positiva: pai sentido como próximo, presente, gratificante, afetivo, protetor, 

além de outros sentimentos amorosos e atitudes favoráveis em relação ao pai; 

9. Figura paterna negativa: à semelhança do traço 7, pai ausente, omisso, ameaçador, 

autoritário, além de outros sentimentos negativos em relação ao pai; 

10. Figura Fraterna (ou outras) positiva: aspectos relacionamento com os irmãos e com 

outros iguais (companheiros, amigos, etc.); ou seja, cooperação, colaboração, igualdade 

etc.; 

11. Figura Fraterna (ou outras) negativa: da mesma forma que o traço 10, aqui se refere aos 

aspectos negativos nas relações, isto é, competição, rivalidade, conflito, inveja, falsidade, 

etc. 

 

Grupo III- Sentimentos expressos: partindo da descrição de Trinca (1987, p.58), a autora 

procura agrupar os itens em três traços. Para isto, parte da teoria Kleiniana, que configura a 

existência dos instintos de vida e de morte, os quais são constitucionais, como o são, 

também, os conflitos daí decorrentes. Assim, agrupa os sentimentos expressos, de acordo 

com os critérios, nos itens 12 a 14: 

12. Sentimentos derivados do instinto de vida: são os mais construtivos, como alegria, amor, 

energia, instinto sexual, conquista, sentimento de mudança construtiva etc;  

13. Sentimentos derivados do instinto de morte: são os mais destrutivos, como ódio, inveja, 

ciúme persecutório, voracidade, desprezo etc; 

14. Sentimentos derivados do conflito: incluem-se os sentimentos ambivalentes, que surgem 

da luta entre os instintos de vida e de morte; ou seja, são próprios da fase da elaboração da 

posição esquizo-paranóide e da vivencia da posição depressiva. Aparecem, nesses 

momentos, sentimentos de culpa, medos de perda e abandono, solidão, tristeza, 

desproteção, ciúme depressivo e outros. 
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Grupo IV- Tendências e desejos: Tardivo tomou por base a definição dada por Trinca 

(1987, p.59), agrupou as principais tendências e desejos, que julgou se aproximadamente 

semelhantes, nos itens 15 a 17: 

15. Necessidades de suprir faltas básicas: incluímos as mais regredidas, como desejo de 

proteção e abrigo, necessidades de manter as coisas da infância, de compreensão, de ser 

contido, de ser cuidado regressivamente, de afeição primitiva, necessidades orais etc; 

16. Tendências destrutivas: inserem-se aqui as mais hostis, como desejos de vingança, de 

atacar, de destruir, de separar os pais, de ocupar (destruindo) o lugar do pai ou da mãe, 

necessidades de poder, de hostilizar etc; 

17. Tendências construtivas: são aquelas mais evoluídas, como necessidades de cura, de 

aquisição, de realização e autonomia, mas também de liberdade, de crescimento, de 

construtividade; desejos de canalizar energia sexual e agressiva, de recuperar partes 

sadias, de desligar-se de coisas infantis, de evitar danos físicos e/ou psicológicos. 

 

Grupo V- Impulsos: divide os impulsos em amorosos (decorrentes do instinto de vida) e 

destrutivos (decorrentes do instinto de morte), a autora manteve aqui os mesmos itens de 

Trinca (1987), incluindo os traços 18 e 19: Amorosos; Destrutivos. 

 

Grupo VI- Ansiedades: a ansiedade encarada como ameaça, um perigo pode ser sentida 

como sendo dirigida ou ao ego (ansiedade paranóide) ou ao objeto ( ansiedade depressiva). 

Assim os traços 20 e 21 são: 

20. Ansiedades paranóides; 

21. Ansiedades depressivas; 

 

Grupo VII- Mecanismos de defesa: traços 22 a 33: 

22. Cisão; 

23. Projeção; 

24. Repressão; 

25. Negação/Anulação; 

26. Regressão a estágios primitivos; 

27. Racionalização; 

28. Isolamento; 

29. Deslocamento; 

30. Idealização; 

31. Sublimação 

32. Formação reativa; 

33. Negação maníaca ou onipotente. 
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2.5. PROCEDIMENTO: O projeto fora encaminhado ao Comitê de Ética da Universidade 

Metodista de São Paulo para autorização da realização da pesquisa, conforme constado 

anexo a esse relatório (ANEXO I). Após a autorização do Comitê de Ética da Universidade e 

dada a autorização da instituição (ANEXO II), foi feito contato com os adolescentes a fim de 

explicar a natureza da pesquisa, de identificar os interessados em participar dela e solicitar a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO III).  

  A nossa aproximação com os participantes se deu por meio de três encontros às 

sextas-feiras, já que este era o único dia da semana em que todos os adolescentes 

atendidos se reuniam na instituição para participar de alguma atividade com as profissionais 

que lá trabalham. No primeiro encontro nos apresentamos e apresentamos o objetivo da 

nossa pesquisa, além de termos assistido a programação daquele dia. Esta atividade se 

tratava de uma técnica de dinâmica que tinha como objetivo levá-los a refletir sobre as 

perspectivas de futuro. Ao final, a profissional responsável pediu que eles partilhassem o que 

tinham pensado e solicitou que participássemos quando julgássemos oportuno. Neste 

momento, pudemos iniciar a criação de um vínculo de confiança entre nós e os 

adolescentes. 

No segundo encontro também participamos da atividade preparada para eles e 

conversamos a respeito da medida que eles estavam cumprindo. Muitos deles disseram que 

a medida veio como „salvação‟ (sic), já que, caso continuassem a cometer os mesmos atos, 

estariam correndo risco de vida. Outros tiveram um comportamento de hostilidade e não 

participaram da conversa. No terceiro encontro, depois da atividade já programada pela 

instituição, perguntamos quais deles gostariam de participar do estudo. Nove pessoas se 

voluntariaram, mas somente seis casos compuseram este relato de pesquisa. Conversamos 

individualmente com estes adolescentes e agendamos a entrevista e a aplicação do 

procedimento. 

  A entrevista e a aplicação do Desenho-Estória com Tema foram feitas 

individualmente, em um local reservado da instituição. Na aplicação deste instrumento foi 

solicitado que o adolescente fizesse dois desenhos, dando as seguintes instruções: Desenhe 

um adolescente de Mauá e desenhe o pai de um adolescente de Mauá (SP). Ao término de 

cada desenho foi pedido ao participante que contasse uma história e esta foi registrada pela 

pesquisadora. Foram feitas análises da produção dos adolescentes a fim de se compreender 

sua estrutura e dinâmica psíquica. 

 

2.6. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS ÉTICOS: Por se tratar de uma investigação, a 

presente pesquisa busca atender aos requisitos descritos na resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde – que trata de pesquisas que envolvem seres humanos. Esta Resolução 
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incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades quatro referenciais básicos da 

bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, visando assegurar os direitos 

e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao 

Estado. Do mesmo modo, pretende atender à resolução CFP 16/2000, que discorre sobre a 

realização de Psicologia com seres humanos e complementa o entendimento do 

pesquisador psicólogo sobre a resolução 196/96 e sua aplicação na área de Psicologia. 

 

2.6. RISCOS E BENEFÍCIOS: Em pesquisas no campo da saúde mental, entende-se que as 

investigações são sigilosas, preservando-se a integridade física e psicológica dos 

participantes; de modo que, é nessa premissa e com esse respeito que o presente estudo 

visa transcorrer. Ressaltamos que a pesquisa oferece riscos mínimos aos participantes, e 

nenhum dano à instituição, já que não houve intervenção e sim observação e compreensão 

de aspectos psicológicos dos participantes. Entendemos, no entanto, que a entrevista e o 

estímulo do procedimento pode mobilizar angústia ou certo mal estar psicológico e, por isso, 

nos comprometemos com a instituição a dar apoio psicológico ou fazer encaminhamento 

adequado caso fosse necessário; fato esse que não ocorreu durante o processo de coleta 

de dados. Por fim, consideramos que investigações como esta podem trazer assim 

benefícios para o desenvolvimento do conhecimento científico na medida em que ampliam o 

conhecimento sobre essas pessoas. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Nessa seção, apresentamos as produções gráficas e as histórias referentes ao 

procedimento de desenhos-estórias, bem como o conteúdo das entrevistas e suas 

respectivas análises aplicadas em seis adolescentes que se encontravam em cumprimento 

de medidas sócio-educativas por terem cometido algum tipo de infração. Optamos por 

seguir com a descrição de caso a caso e após cada um deles, a elaboração de uma síntese 

geral dos casos, para que se possa perceber similaridades e discrepâncias entre os sujeitos 

no que se refere ao seu funcionamento psíquico.  

 

 

3.1. CASO 1 – MIGUEL¹ 

 

 

 Dados gerais do caso 

 

O adolescente Miguel contava 17 anos de idade na ocasião de nossos contatos. 

Vivia com os pais e mais 3 irmãos, no entanto, seu irmão mais velho também cumpria 

medida penal (Miguel não quis relatar o tipo de  infração cometida pelo irmão). Miguel está 

cumprindo L.A. (Liberdade Assistida) pela segunda vez, sendo a primeira vez por tráfico de 

drogas e esta segunda por roubo a mão armada. 

Com relação à medida sócioeducativa aplicada, Miguel afirmou reconhecer que 

precisava cumprir algo pelo que tinha feito, no entanto, ressaltou o fato de que “ninguém 

gosta de ficar preso” (sic) e que este tipo de medida só “repreende em vez de educar” (sic). 

Miguel entende que nenhum adolescente mudará sua conduta somente pelo fato de cumprir 

estas medidas. Relatou ainda que na Fundação CASA se aprende muitas coisas, porém 

essas são relacionadas ao crime e, continua a dizer que “lá dentro” (na instituição) se 

formam verdadeiras quadrilhas. 

Sobre a sua história, Miguel relatou que sempre morou com os pais e os irmãos e 

que o relacionamento entre eles era „bom‟, „tranqüilo‟ (sic). Afirmou também que desde que 

o irmão mais velho começou a cometer crimes, o pai mantinha Miguel e os irmãos sempre 

em casa – refere-se a uma espécie de controle sobre os filhos. Nesta época, Miguel 

trabalhava em uma loja de carros e lá conheceu pessoas para as quais começou a traficar 

drogas. O adolescente disse que fazia isto para afrontar o pai, já que se sentia preso e 

controlado por ele. Miguel ainda afirma que para si, o tráfico era muito bom na época, já que 

considerava ganhar bastante dinheiro; e isso o levou a ser preso pela primeira vez. 

¹ Os nomes utilizados nesta pesquisa são fictícios a fim de resguardar a identidade dos participantes. 
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Atualmente, Miguel afirma que se vê como uma “pessoa mais equilibrada” (sic). 

Disse ter ficado revoltado no período da sua internação e que hoje se esforça para não 

cometer os mesmos atos para não voltar para Fundação CASA. O adolescente ainda sente 

„vontade de voltar para o crime‟ (sic), mas coloca que não faz isto por conta dos pais, uma 

vez que considera que seus pais fazem tudo por ele e porque a experiência de ficar 

internado foi muito ruim. 

Miguel estava cursava o 2º ano do ensino médio na época em que iniciamos nossas 

entrevistas e sempre estudou em escola pública. Para ele, a escola e os estudos de um 

modo geral, servem para ocupar o seu tempo. Ele os vê como uma fuga, algo que o impede 

de fazer coisas que não gostaria de fazer. Porém, considerou poder usar os estudos para 

algo bom. Afirmou pretender continuar a estudar para um dia ser engenheiro industrial. 

Mesmo considerando que este curso existe em poucas faculdades e que é difícil passar pelo 

processo seletivo, disse que essa era uma meta que pretendia cumprir. 

 

 As produções Gráficas 

 

Conforme fora abordado na seção método do presente estudo, seguimos as instruções 

sobre o desenho história com temas, solicitando que o sujeito desenhasse um “adolescente 

de sua cidade”, seguindo-se com o relato da história sobre o desenho e depois que 

“desenhasse o pai desse adolescente”, seguindo-se com a história sobre o mesmo. 

Apresentamos a seguir essas produções. 
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Primeira unidade de produção 

 

 

 

P: Conte uma história sobre este adolescente. 

M: Como eu vou contar se eu nem sei quem eu desenhei? 

P: Você desenhou um menino? Quantos anos ele tem? 

M: É um menino. Ele tem minha idade. 

P: Onde este menino está agora? 

M: FEBEM 

P: Como este menino está se sentindo? 

M: Revoltado. 

P: Por que este menino está revoltado? 

M: A mãe dele faleceu. E ainda ele não tinha pai. 

P: Como foi o passado dele? 

M: Vixi! Ele já passou uma pá de vez na FEBEM, já. Ele ta no crime. 

P: Você imagina como será o futuro deste menino? 

M: Provavelmente vai ser dono de alguma biqueira. Quem ta envolvido é assim. Não sai do 

crime. 
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Análise da primeira unidade de produção 

 

A partir do conteúdo desta produção e, segundo os referenciais de análise utilizados 

neste estudo (TARDIVO, 1997; TRINCA, 1997), podemos observar que a atitude básica de 

Miguel em relação a si próprio e ao mundo é de oposição. Percebemos certa hostilidade e 

uma não colaboração no início da história, bem como negativismo e desprezo, como por 

exemplo, o modo como descreve o futuro do menino da história.  Isto também pode ser 

percebido na entrevista, já que Miguel relata sua atitude em relação à decisão do pai (de 

controle sobre Miguel) em conseqüência da prisão do irmão, e a sua opinião com relação ao 

cumprimento da medida (que não haverá mudanças em seu comportamento em face à 

medida socioeducativa). Esta dinâmica do adolescente parece corresponder a um 

funcionamento primitivo e, somado a isto, percebemos pela entrevista, que há tentativa de 

represar ou controlar seus impulsos destrutivos quando se refere aos estudos como uma 

saída, um caminho e uma perspectiva.  

Essas características de personalidade evidenciadas em Miguel nos remetem a 

Rivière (1967) e seus escritos sobre depreciação e desprezo, uma vez que a autora explica 

que, tendo o sujeito desejado um objeto que não pode ter, pode empenhar-se numa luta 

interna para conter o desejo e utilizar-se de um método primitivo para libertar-se dele.  Este 

método diz respeito a direcionar o ódio para fora de si, deteriorando o objeto desejado, 

deixando de amá-lo e desejá-lo. Esse ódio voltado para fora em lugar do amor, é mais 

utilizado para desviar e encobrir o amor, de modo que na vida deste sujeito haja mais ódio e 

menos amor. Segundo a autora, esta reação psicológica pode ser perigosa, principalmente 

se, mais do que utilizada como freio à voracidade, seja também oriunda de vingança e 

retaliação. As pessoas que funcionam desta maneira, geralmente passam a vida 

procurando, encontrando e se sentindo desapontadas, porque seus desejos são excessivos 

e irrealizáveis e, sendo assim, se afastam, desdenham e rejeitam, para iniciar novamente 

com insistência uma nova busca. 

Porém, ainda que essas características sejam presentes, também cabe retomamos a 

adolescência e suas características peculiares, pois é possível conjecturar, o quanto tais 

reações são expressões dessa fase da vida. E sobre isso Uchôa (1970) explica que a 

adolescência é um período em que o mundo do indivíduo sofre influência de uma história 

marcada por perdas, lutos e lamentações; todavia, na medida em que suas forças 

sublimadas de Eros predominam sobre os impulsos de morte e agressão, há um movimento 

para um futuro construtivo e realizador. No entanto, se há o predomínio desses impulsos 

agressivos e de morte, como aparenta ser o caso de Miguel, surge a estrada para 

destrutividade e a delinqüência.  
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 Partindo desta mesma premissa, é possível observar também que para o 

adolescente parece não haver perspectiva de mudança e que não há esperança de viver 

melhor a partir da projeção feita no seguinte trecho da história: „quem tá envolvido é assim, 

não sai do crime‟ (sic). Assim, afirmamos que o predomínio de impulsos negativos 

(destrutivos) o impede de produzir fantasias e pensamentos construtivos e de realização. 

Da mesma forma, identificamos os impulsos destrutivos e o primitivismo no 

desenvolvimento também pela produção gráfica. O fato de Miguel ter desenhado uma 

cabeça muito grande, segundo van Kolck (1984), pode indicar agressividade e afirmação, 

assim como frustração das aspirações intelectuais, ênfase na fantasia como fonte de 

satisfação, dependência infantil e até mesmo indício de paranóia e narcisismo. Também nos 

parece ser de conteúdo persecutório este futuro ruim descrito na história, assim como a sua 

compreensão do que representa a medida socioeducativa e a internação. Consonante a 

esta afirmação, as orelhas grandes, assim como afirma Hammer (1980), podem dar 

indicativos de um indivíduo com fortes características paranóicas. 

Esses indícios de persecutoriedade estão relacionados com a predominante 

dinâmica de depreciação e desprezo descrito há pouco, sendo explicados pela forma que se 

dá o desenvolvimento nos primeiros meses e que se repete durante toda a vida. De acordo 

com Klein (1957), nesse inicio do desenvolvimento a ameaça de aniquilamento pelo instinto 

de morte é a ansiedade primordial e este instinto é desviado até certo ponto para fora pelo 

ego (atividade principal do ego neste período) dando origem às ansiedades persecutórias 

internas. Espera-se, no entanto, que durante o desenvolvimento/crescimento a capacidade 

de amar do sujeito dê condições para que haja integração dos objetos bom e mau e, no 

futuro, possibilidades de uma personalidade adulta desenvolvida e integrada. Quando, 

entretanto, os impulsos destrutivos interferem impedindo que construção do objeto bom seja 

alcançada de forma suficiente, a divisão do que é bom e mau é perturbada, e desta 

dinâmica derivam os mecanismos paranóides e esquizóides podendo ser utilizados 

predominantemente pelo sujeito durante a vida.  

Considerando ainda as especificidades do desenho, as orelhas grandes, além da 

interpretação de Hammer (1980) e de acordo com van Kolck (1984), também pode dizer 

sobre uma suscetibilidade à ofensa e resistência à autoridade. Esta resistência também está 

associada ao tipo de relação que Miguel tem com os seus objetos internalizados. Isso 

também é expressado por Miguel ao relatar que tem „vontade de voltar para o crime‟ (sic), 

mas que não o faz por conta dos pais, uma vez que considera que seus pais fazem tudo por 

ele e porque a experiência de ficar internado fora muito ruim. Esses pais que fazem “tudo 

por ele” parece ser uma expressão muito mais como uma culpa persecutória nos dizeres de 

Leon Grinberg (GRINBERG 1963) do que propriamente uma culpa depressiva e reparatória; 
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aspecto que é corroborado na produção gráfica descrita acima e interpretada segundo 

Hammer (1980).  

 Vemos que a figura paterna internalizada é negativa, pois o pai é sentido como 

ausente. Do mesmo modo, a figura materna também parece ter sido internalizada de forma 

negativa já que, por meio de um falecimento, também está ausente. Ao pensarmos na teoria 

do desenvolvimento infantil, retomamos Klein (1946) que entende que moldamos as 

relações de objetos internalizados por uma interação entre introjeção e projeção e entre 

objetos e situações internas e externas e que, deste modo, construímos nosso ego e 

superego. Parece-nos que neste processo, Miguel pode ter internalizado as figuras 

parentais de forma negativa e, tendo assim, esta percepção de ausência e de pais ruins que 

lhe trazem coisas ruins. Para entender a influência da ausência simbólica do pai no 

desenvolvimento do indivíduo e no ato infracional, citamos Freud (1926), que considera que 

o superego é constituído por interiorização das exigências parentais e se trata de uma 

instância psíquica que encarna a lei e proíbe que ela seja transgredida.  A lei, então, é 

representada pelo pai e a falha nesta função. 

Também segundo van Kolck (1984), os olhos pequenos podem nos indicar em um 

movimento de excluir o mundo e a boca grande pode significar ambição, oralidade, 

intemperança e crises de mau humor. Esta ambição e a ênfase na fantasia também podem 

ser percebidas na entrevista, já que Miguel mesmo declarando as barreiras existentes em 

seu ingresso num curso superior, ao mesmo tempo almeja esse ingresso, porém de forma 

mágica. No entanto, estas características são comuns em adolescentes assim como 

descreveu Knobel (1970b e 1970c) ao discorrer sobre a síndrome da adolescência normal. 

Os dentes à mostra podem significar infantilidade e agressão oral e, até mesmo, 

sadismo. Van Kolck (1984) ressalta que este tipo de característica é encontrada em 

desenhos de esquizofrênicos e histéricos. O fato de os dentes estarem a mostra também 

pode estar relacionado à oralidade e, mais especificamente à agressividade desta fase. 

Novamente, percebemos a predominância da pulsão destrutiva e da utilização de recursos 

mais primitivos da personalidade. 

Com relação à ausência de elementos importantes no desenho, destacamos o fato 

de que, ao ser pedido que desenhasse uma pessoa, Miguel desenhou somente uma cabeça 

e parece ter ignorado o corpo. Piccolo (1979) explica que nas produções gráficas, a 

idealização (defesa esta que resulta das ansiedades persecutórias) pode ser identificada 

quando percebemos os aspectos enfatizados e os aspectos temidos ou depreciados no 

desenho, como por exemplo, a cabeça em detrimento do corpo. Diante disto e, 

considerando van Kolck (1984) que diz que a ausência de um elemento do desenho tem 

como significado conflito correspondente àquela área, inferimos que Miguel pode ter omitido 

o corpo todo por conta dos conflitos próprios da adolescência.   
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Knobel (1970b e 1970c) e Aberastury (1971) discorreram sobre a vivência de três 

lutos fundamentais vividos na adolescência e, um deles, trata-se do luto pelo corpo infantil. 

Todo adolescente vivencia um sentimento de impotência por perceber mudanças no seu 

corpo e não poder controlá-las e isto o leva a deslocar a rebelião contra o seu corpo para 

esferas do pensamento. Neste período vive um intelectualização onipotente e uma negação 

temporária da perda do corpo infantil até que possa elaborar a perda e aceitar a sua nova 

personalidade. Este fenômeno possui características de uma ambigüidade que estará em 

atuações violentas que podem acontecer durante este processo. 

Ainda com relação ao corpo e a adolescência, Dias (2000), ao escrever sobre a 

estranheza do corpo e o diagnóstico nessa fase do desenvolvimento, corrobora com as 

explicações de Knobel (1970; 1991) e Aberastury (1971) ao dizer que a adolescência é um 

momento em que o sujeito experimenta um sentimento de estranheza em relação ao seu 

corpo. A autora explica que as impossibilidades e dificuldades vividas por conta desta 

estranheza serão resolvidas pelo adolescente por meio de atos que permitam a saída dos 

impasses e da pane. Assim, este mal-estar com o corpo, oriundo da perda da imagem 

narcísica infantil e da onipotência infantil ainda não superada, pode levar este sujeito a 

escolher atos sem considerar os riscos de danos ao seu próprio corpo e ao corpo do outro.  

Tanto esta despreocupação com relação a si e o outro, como as atuações violentas 

são características comuns adolescentes e geralmente não perduram na vida adulta. 

Entretanto, podem ser considerados patológicos, assim como concluem em seu estudo 

Vizzotto, Suto, Alvise e Borges (2004), não tem nas referencias quando há nos adolescentes 

persistência e recorrência de comportamentos que são considerados desviantes, em vez de, 

no lugar desta fixação, desenvolver a capacidade de adaptação ao meio e de utilizar os 

dispositivos mais saudáveis na busca de satisfação básica para as necessidades deste 

período. 
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Segunda unidade de produção de Miguel 

 

 

 

P: Conte uma história sobre este pai. 

M: Nossa, esse sumiu faz tempo. 

P: Por qual motivo ele sumiu ou como foi o passado dele? 

M: Não faço nem idéia. Já faz tempo, já. 

P: Como esse pai está se sentindo? 

M: Sei lá. Ele nem sabe que o filho dele é envolvido. 

P: Qual será futuro deste pai? 

M: Vixi, acho que eles não vão se encontrar mais não. Já era! 

 

Análise da segunda unidade de produção 

 

 Nesta produção também é possível perceber uma possível internalização de uma 

figura paterna negativa, já que nesta história, o pai aparece ausente da vida do adolescente 

a ponto de não saber que o filho „tá envolvido‟(sic). Percebemos que a ausência dos pais é 

vista como disparadora da revolta e das coisas ruins que acontecem com o menino da 

história. Diante disto, podemos dizer que, mesmo morando com os pais, Miguel os percebe 
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simbolicamente ausentes. Entendemos como uma atitude defensiva o adolescente dizer na 

história que não faz idéia do passado do pai e que não sabe como ele está se sentindo. 

Deste modo podemos discutir sobre a influência da qualidade da introjeção da figura paterna 

na constituição da personalidade de um adolescente que cometeu infração. 

A figura paterna quando é sentida como ausente tem relação com a constituição da 

personalidade delinqüente assim como apontam alguns estudos (SUTO-FREITAS, 2006; 

SENA, MACHADO, COELHO, 2006; GOLDENBERG, 1998). Segundo esses autores, o ato 

infracional pode ser um modo de obter esta interdição, o que condiz com o que Aberastury 

(1971) já havia ressaltado dizendo que a ausência do pai, assim como a presença de um pai 

fraco, poderia gerar uma imagem de abandono e solidão, trazendo como conseqüência a 

procura constante de limites que o pai não soube colocar ao filho. 

Para esta compreensão, citamos Heimann (1952) que explica que o superego 

(formado pela introjeção dos pais do complexo de Édipo), se formado por objetos internos 

benignos atua para desenvolver e expandir o ego, fazendo-o progredir. Na mesma 

proporção, um superego ameaçador, proíbe as atividades do ego, ou seja, inibe o seu 

desenvolvimento. Lorand (1950) corrobora com esta afirmação e diz que as dificuldades de 

caráter sempre dizem respeito a um ajustamento insatisfatório na primeira infância. 

Geralmente, continua o autor, são conseqüência direta da falta de capacidade para lidar 

com relações de amor e ódio com os pais durante a fase edipiana. 

Da mesma maneira, Broadwin (1950) entende que se a criança recebe o amor que 

necessita, aí se estabelece a segurança emocional, pois os impulsos e desejos da criança 

se dirigem para o seu cuidador.  Isto quer dizer que as figuras parentais “tende a determinar 

o caráter e a personalidade do adulto em que se tornará eventualmente a criança” (p.67). 

Essa compreensão complementa a discussão da primeira unidade de produção no que diz 

respeito à constituição do sujeito e condiz com o estudo de Yoshida (2001) que, ao estudar 

a repercussão da ausência paterna na construção da identidade dos adolescentes, pôde 

constatar que jovens com pais objetiva ou simbolicamente ausentes, apresentam produção 

mental mais empobrecida, imatura, reprimida ou bloqueada. Outros elementos desta 

unidade de produção podem ilustrar o modo como estamos compreendendo esta dinâmica, 

como o fato de o adolescente estar expressando necessidades de suprir algumas faltas 

básicas, como por exemplo de ser contido, cuidado regressivamente e de afeição primitiva. 

Somado a isto, apresenta tendências destrutivas, principalmente no que diz respeito ao 

desejo de hostilizar e de atacar uma possível relação entre pai e filho, como quando Miguel 

diz que pai e filho não mais se encontrarão. 

Baseados em Klein (1957) podemos dizer que estes fatores da primeira infância 

vivenciados por Miguel tal qual como os descrevemos, são preditoras da maneira como 

atualmente ele está experimentando a sua adolescência. Isto porque, assim como coloca 
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esta autora, “as dificuldades em suportar a ansiedade, a tensão e a frustração constituem 

expressão de um ego que, desde o início da vida pós-natal, é proporcionalmente fraco em 

relação aos intensos impulsos destrutivos e sentimentos persecutórios que experimenta” 

(p.125). Estas ansiedades fazem com que um ego fraco se utilize excessivamente de 

defesas como negação, cisão e onipotência que, de modo geral, são características do 

desenvolvimento mais primitivo. Então, visto as vicissitudes pelos quais os adolescentes 

passam normalmente – chamadas por Knobel (1970a, 1970b e 1970c) de “síndrome da 

adolescência normal” – entendemos que, para que Miguel pudesse vivenciar esta 

instabilidade de personalidade, seria necessário que ele tivesse constituído um ego forte por 

meio do estabelecimento de um objeto bom.  

Com relação às características do desenho, vemos que quase não há diferenças 

entre a primeira e a segunda produção. Isto pode indicar uma não diferenciação entre a 

figura do pai e como o adolescente se vê. Outro fator a ser ressaltado neste sentido é a 

ênfase na fantasia, possível de se perceber pelo desenho e presente nos pensamentos que 

tem com relação ao futuro (como a formação profissional conseguida de uma forma 

mágica).  

Diante desta ênfase na fantasia podemos identificar como mecanismos de defesa a 

cisão e a idealização, visto que identificamos a falta de esperança para o futuro presente na 

história (“Vixi, acho que eles não vão se encontrar mais não. Já era!”) e, na entrevista, 

identificamos a busca de uma formação profissional ideal, conseguida de uma forma 

mágica. Esses dois mecanismos geralmente são encontrados juntos, já que a idealização se 

trata, principalmente, de uma defesa contra os impulsos destrutivos, contra a inveja e a 

ansiedade persecutória, elementos estes predominantes na posição esquizo-paranóide 

(KLEIN, 1957).  

Outro elemento que nos permite afirmar a presença da idealização é o desenho da 

figura humana, já que, de acordo com Piccolo (1979), este mecanismo se expressa na 

produção gráfica por desenhos grandes, com exaltação de certos membros corporais em 

detrimento de outros (como neste caso, o desenho da cabeça e a ausência de corpo). 

Tendo em vista que a cabeça tem como significado geral o poder intelectual, o domínio 

social e o controle dos impulsos (VAN KOLCK, 1984), entendemos que a idealização dessas 

áreas da vida pode ser defesa contra um futuro que represente ameaça de retaliação e 

morte. Consonante a estas afirmações, citamos os olhos grandes que podem significar, 

segundo van Kolck (1984), a desconfiança do paranóico e o seu poder hipnótico entre 

outros significados. Outra característica que denota significado semelhante diz respeito às 

orelhas, pois segundo Hammer (1980), orelhas enfatizadas estão relacionadas a indícios 

paranóicos. 
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 Alguns elementos do desenho que chamam atenção como, por exemplo, o tamanho 

do desenho, que, de acordo com van Kolck (1968), traduz sentimento de expansão e 

agressão, assim como falta de controle e de inibição. Vale ressaltar que estas, assim como 

todas as outras características de personalidade, fazem parte da adolescência. Porém, 

retomamos Knobel (1981) para dizer que o adolescente mantém seus processos mais 

primitivos como defesa, embora tenha necessidade de alcançar outros níveis evolutivos, 

mas que “[...] as imagens proporcionadas pelo mundo externo satisfatório e as boas 

imagens parentais introjetadas, são as que ajudam o adolescente a elaborar a suas crises 

internas e enfrentar condições externas provavelmente muito penosas durante este período 

de vida” (p. 9/10).  

 

Síntese do Caso 

 

Ao pensarmos na teoria do desenvolvimento infantil, retomamos Klein (1946) que 

entende que moldamos as relações de objetos internalizados por uma interação entre 

introjeção e projeção e entre objetos e situações internas e externas e que, deste modo, 

construímos nosso ego e superego. Parece-nos que neste processo, Miguel pode ter 

internalizado as figuras parentais de forma negativa, percebendo os pais como ausentes 

(ausência psicológica, já que o adolescente afirma morar sempre com os pais) e 

responsáveis pelas coisas ruins que acontecem com ele. 

 Assim, notamos a raiva que o adolescente sente por eles, principalmente pelo pai e 

retomamos os estudos de Suto-Freitas (2006), Sena, Machado e Coelho (2006) e 

Goldenberg (1998) que obtiveram como resultados a relação entre a constituição de uma 

personalidade delinqüente e a ausência real ou psicológica da figura paterna, no que diz 

respeito a uma falha na função de entrada da lei. Segundo eles, o ato infracional pode ser 

um modo de obter esta interdição, o que condiz com o que Aberastury e Salas (1978) já 

haviam ressaltado dizendo que a ausência do pai, assim como a presença de um pai fraco, 

poderia gerar uma imagem de abandono e solidão, trazendo como conseqüência a procura 

constante de limites que o pai não soube colocar ao filho. O sentimento de abandono e 

desamparo foi evidenciado na produção do adolescente, bem como em sua história, vemos 

uma falta básica de ser contido, cuidado e afeição primitiva. 

A raiva de Miguel pelo pai também é percebido na sua atitude básica de hostilidade, 

oposição, negativismo e desprezo e, do mesmo modo, pode ser observado em suas 

tendências destrutivas e no modo como decidiu atacar o pai, fazendo o mesmo que irmão e 

não aceitando a sua atitude de mantê-lo em casa. Esta dinâmica do adolescente parece 

corresponder a um funcionamento primitivo e outras características corroboram para isso, 

visto que os desenhos permitiram observar infantilidade, problemas nas relações 
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interpessoais e sadismo. Além disto, pela entrevista percebemos que há tentativa de 

segurar os impulsos destrutivos até mesmo por meio dos estudos e que não há movimento 

para elaboração disto. Consonante a este fato, nos foi possível observar pelos desenhos 

necessidade de automutilação derivado de culpa, bem como sentimentos de constrição e 

castração. 

Também vemos que sua dinâmica é infantil visto que o adolescente parece não 

diferenciar-se sua figura da figura paterna, portanto, parece não chegado a um patamar de 

identificação, mas ainda mantém uma figura idealizada. Outro fator a ser ressaltado neste 

sentido é a ênfase na fantasia, possível de se perceber pelo desenho e presente nos 

pensamentos que tem com relação ao futuro (como a formação profissional conseguida de 

uma forma mágica). 

 Constatamos, também, que características comuns aos adolescentes foram 

evidenciadas na produção de Miguel, como crises de mau humor e intemperança, além da 

isenção da responsabilidade ou culpa pelas infrações cometidas (KNOBEL, 1970b). No 

entanto, de um modo geral, vemos que Miguel apresenta um ego mais primitivo, com grande 

parcela de impulsos destrutivos e com características de psicopatia. 

 

 

3.2. CASO 2 – LUIS¹ 

 

 

 Dados gerais do caso 

 

Luis contava 17 anos quando realizamos as entrevistas; morava com os pais e um 

irmão mais novo que nunca cumpriu medida sócioeducativa. O adolescente estava 

cumprindo Liberdade Assistida por ter sido acusado de homicídio, no entanto, alegou que 

não foi o culpado pelo assassinato. Por conta disto, considerou que a medida não foi justa, 

mas disse entender que o cumprimento da medida o “ajudou a ter uma nova visão da vida” 

(sic), assim como o fez parar de usar drogas e de conviver com pessoas que ele 

considerava erradas. 

Com relação à sua história, Luis relatou que é adotado e sempre “viveu bem” com os 

seus pais. Ele tem um irmão que estava com 9 anos no período da entrevista, que é filho 

biológico de seus pais e que o adolescente considera um filho e, por conta disto, ele relatou 

“fazer tudo” pelo irmão. Por conta de um pedido desse irmão, Luis saiu certa vez para 

buscar uma fita de videogame e encontrou um colega no caminho. Este colega pediu para 

que ele fosse em algum lugar com ele e, quando o colega encontrou um rival, começou a 

agredi-lo verbalmente e os dois brigaram até que o colega de Luis, sacou uma arma, atirou 
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e o matou. O colega de Luis fugiu e, segundo o seu relato, Luis ficou parado olhando até 

que o irmão da vítima pudesse vê-lo e denunciá-lo. Deste modo, ele foi acusado de 

cúmplice do assassinato e internado na Fundação CASA. Depois de ser solto, a juíza 

recorreu e ele ficou mais alguns meses internado. Luis disse que sentiu muito pelos pais e 

ficou com medo do exemplo que poderia ser para o irmão. 

Na entrevista Luis disse se considerar mudado, já que mudou o jeito de falar, pensar 

e seu comportamento. O adolescente também disse que não utilizava mais drogas e que 

não mantinha as amizades que possuia antes da internação. Ele sempre esteve em escola 

pública e parou de estudar no 1º ano do ensino médio por conta do cumprimento da medida. 

Relatou que considera o estudo como uma oportunidade de ter um bom futuro e tem como 

expectativas para o futuro a carreira de biólogo ou de jogador de vôlei ou trabalhar com 

panificação, profissão que aprendeu durante a internação na Fundação CASA. 

 

 As produções gráficas 

 

Primeira unidade de produção 

 

 

 

P: Conte uma história sobre este adolescente. 
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L: Uma história (...). Mas eu não sei contar história. É difícil. Desenho até vai, mas (...) 

história? É difícil. 

P: Quantos anos têm esse adolescente? 

L: 17 anos. 

P: Onde ele está? 

L: Ele está em um lugar onde (...) deixa eu ver (...) onde ele tá pensando no que ele fez 

antigamente. Por isso está com essa expressão nos olhos. 

P: Como ele está se sentindo pensando nisto? 

L: Ele ta sentindo que ele ta conseguindo uma vitória por ta ultrapassando barreiras no 

caminho dele. 

P: Que tipo de barreiras? 

L: Más companhias, drogas, de tudo. 

P: Como você acha que será o futuro deste menino? 

L: Espero que seja belo. 

P: O que é um futuro belo?  

L: Com bastante prosperidade, podendo dar um bom futuro, um futuro melhor para os filhos 

dele, dando orgulho para a família dele, tendo um bom emprego, dando sabedoria pro 

próprio irmão (...) e (...) tendo responsabilidade.  

 

Análise da primeira unidade de produção 

 

  Diante desta produção de Luis e a partir do referencial de análise de Tardivo (1997), 

podemos ressaltar a projeção direta, já que o adolescente desenhado tem a sua idade e 

elementos da história de vida semelhante a sua história. 

  Também podemos perceber alguns sentimentos derivados da pulsão de vida, a partir 

de trechos da história que indicam tentativas de mudança e conquista, como quando ele diz 

que o personagem reflete sobre o passado e sente que está ultrapassando barreiras no seu 

caminho. Vemos suas tendências construtivas ligadas ao seu desejo de aquisição tanto 

material como de obter bons relacionamentos, de realização e autonomia, sendo isto 

percebido, também, quando o adolescente descreve suas expectativas de futuro durante a 

entrevista. É possível perceber que há um desejo de recuperar aspectos das partes sadias, 

bem como sentimento de culpa e desejo de reparação, assim vemos frente à vontade de ser 

um bom exemplo para o irmão e de mudança de atitude e companhias.  

Assim, de acordo com escritos de Klein (1946), entendemos que os sentimentos de 

culpa e o desejo de reparar o mal presentes desde o início do desenvolvimento psíquico se 

misturam e têm repercussões importantes nas relações que são talhadas ao longo da vida e 

na atitude social. No entanto, na análise deste caso – devido as demais características de 
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personalidade que serão relatas a seguir – entendemos que o tipo de culpa 

predominantemente sentida por Luis corresponde a uma culpa persecutória (KLEIN, 1946), 

o que está estritamente ligada aos mecanismos da posição esquizo-paranóide. Grinberg 

(1963) ressalta que este tipo de culpa funciona em sua máxima expressão em estados mais 

regressivos, quando a pulsão de morte opera com toda intensidade e a angústia e a 

perseguição causadas pelas fantasias inconscientes relacionadas às experiências de perda 

e frustração são experimentadas ao extremo. “Devido a força com que esta culpa inunda o 

ego, este se sente necessitado a recorrer as defesas mais primitivas, como a dissociação, 

onipotência, idealização e negação” (p. 85).  

Na produção do adolescente, tanto na história contada como no teor da entrevista, 

identificamos certa idealização do futuro (o belo futuro que é descrito na história, por 

exemplo), mecanismo este que está estritamente relacionado com a perseguição diante do 

objeto e que resulta das ansiedades persecutórias. Ligadas ao mecanismo de idealização 

estão as fantasias de controle onipotente do ego e do objeto idealizado, possíveis de 

identificar nas linhas que norteiam o desenho. Do mesmo modo constatamos a presença do 

mecanismo de defesa esquizóide denominado onipotência, principalmente quando na 

história pretende dar um bom futuro ao irmão, para os filhos e orgulho para a família 

(PICCOLO, 1979). Vemos então, que a presença destes mecanismos se torna pertinente às 

características psicodinâmicas identificadas.  

Outras características da personalidade de Luis podem ser percebidas pelo desenho, 

como, por exemplo, pela ausência de pés e as pernas incompletas (por não dar o papel) que 

indicam, segundo o referencial de avaliação do desenho da figura humana de van Kolck 

(1984), uma necessidade de autonomia e independência, mas que o indivíduo não vê 

possibilidade de satisfazer. Mediante ao queixo desenhado, inferimos que há por parte de 

Luis medo de assumir responsabilidade e compensação por conta de indecisão. De acordo 

com van Kolck (1968) a localização do desenho no canto inferior esquerda pode significar 

conflitos, egoísmo e fixação a estágio primitivo, além de indicar impulsividade e, por estar na 

parte inferior da folha, também denota necessidade de apoio, bem como insegurança e 

inadequação.  

Muitas destas características são próprias da adolescência (ABERASTURY, 1978; 

KNOBEL, 1970b, 1970c, 1991), portanto é esperado que apareçam nas produções dos 

adolescentes. O medo de assumir responsabilidades somado a impossibilidade de 

autonomia e dependência estão relacionados à elaboração do luto pelo papel e pela 

identidade infantis; considerando que neste período o adolescência precisa abrir mão de sua 

dependência infantil, mas não pode assumir uma independência adulta. O que necessita 

atenção é o modo como tudo isto, fruto de conflitos, está sendo vivenciado pelo 

adolescente. Isto quer dizer que precisamos identificar as fantasias e os mecanismos de 
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defesa utilizados pelo ego; considerando Knobel (1970b) que explica que esta vivência pode 

levá-lo a sofrer fracassos de personalidade. 

Consonante a isto, percebemos pela presença de bolsos no desenho que há um 

conflito entre a luta pela virilidade e a dependência materna (VAN KOLCK, 1984). Por todos 

estes fatores, entendemos que Luis está em um conflito que não sabe se dará conta. Outro 

demonstrativo de conflito é o sombreamento no pescoço, já que de acordo com van Kolck 

(1968), trata-se de expressão de ansiedade e, portanto, indicador de conflito. Assim como 

explica esta autora, a área em conflito deve ser interpretada de acordo com o seu 

significado funcional no desenho. Deste modo, afirmamos com base na interpretação de van 

Kolck (1984) e de Hammer (1980) que Luis demonstrou em sua produção conflito com 

relação ao controle exercido pelo ego e os impulsos instintivos do id, já que o pescoço 

representa o elo entre eles. Um outro indicativo da tentativa que o adolescente faz para 

controlar os impulsos, a seguinte fala: “Uma história (...). Mas eu não sei contar história. É 

difícil. Desenho até vai, mas (...) história? É difícil” (sic). Assim compreendemos, por saber 

que ao propor que sujeito conte uma história, solicitamos a expressão de fantasias 

aperceptivas temáticas (TRINCA, 1997) e, expressar esta em contá-la pode significar se 

defender dos impulsos que podem emergir.  

A dificuldade para lidar com a impulsividade nos permite inferir que se trata de uma 

personalidade imatura. As linhas que Luis fez para nortear o seu desenho e que depois 

apagou corroboram para a idéia de conflito com relação ao controle dos impulsos, já que 

indicam necessidade de controle. Afirmarmos isto baseados em van Kolck (1968) que 

destaca que quando um sujeito se esforça para desenhar de forma muito cuidadosa, está 

refletindo o esforço para se conservar íntegro diante da ameaça de desorganização 

iminente. A autora diz que “representa uma manifestação direta de hipervigilância que 

precisam exercer continuamente, dada a fraqueza do ego, que não resistiria às investidas 

dos impulsos reprimidos” (p. 41). Os olhos desenhados por Luis (grandes e com qualidade 

de mirar com fixidez) nos dizem sobre a possibilidade de existir tendências paranóides. Esta 

característica de persecutoriedade tem ligação com a fragilidade egóica constatada na 

análise da rigidez do desenho. 

Os braços curtos, por sua vez, indicam “frustração, falta de ambição e de confiança 

na própria produtividade, sentimento de fraqueza no manipular ambiente, inadequação no 

contato” (VAN KOLCK, 1984, p. 35). O traço de avanços e recuos traz informações 

semelhantes às do braço, pois pode ser interpretada, de acordo com van Kolck (1984), 

como ansiedade, falta de confiança em si, timidez, insegurança e hesitação ao encontrar 

novas situações. Somada a estas informações, a interpretação do sombreamento das mãos 

a partir de Hammer (1980), diz respeito à expressão de ansiedade com relação a atividades 

de manipulação e contato. 
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De um modo geral, consideramos que as características identificadas nesta análise 

são próprias da “síndrome da adolescência normal” (KNOBEL, 1970b e 1970c), mas 

entendemos também que a vivência do sofrimento gerado pelos conflitos e sua dificuldade 

em lidar com os seus impulsos de morte acabaram por levá-lo ao acting expressado em 

atitudes autodestrutivas (como o uso de drogas e as situações de perigo nas quais se 

colocou) (ABERASTURY, 1978). No entanto, percebemos por meio de sua produção, 

tendências construtivas e desejo de recuperação, portanto, tentativa de elaboração e de 

passagem para uma posição de amadurecimento. 

 

Segunda unidade de produção 

 

 

 

P: Conte uma história sobre este pai. 

L: Ele era muito trabalhador, ele era não, ele é muito trabalhador. Ele é o melhor pai do 

mundo pra mim. Ele sempre me deu tudo e sempre foi muito bom comigo na hora que eu 

mais precisei. E, com certeza, hoje ele ta orgulhoso do seu próprio filho que teve 

responsabilidade e que (...) e vai ter um futuro muito bom (...) muito feliz pra ele, muito 

melhor do que foi o dele. 
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Análise da segunda unidade de produção  

 

 Sob os indicadores apresentados por Tardivo (1997) e diante da história contada, 

podemos dizer com relação às figuras significativas que Luis parece ter introjetado uma 

figura paterna idealizada (um pai muito trabalhador, presente, que supre todas as 

necessidades, o melhor pai do mundo). Parece-nos também que, por haver sentimento de 

culpa (como podemos também observar no conteúdo da entrevista), há uma tentativa de 

reparação por parte de Luis e, também, necessidade de apoio, demonstração de 

insegurança e inadequação, visto a localização do desenho utilizando a margem inferior do 

papel (VAN KOLCK, 1968). Diante disto podemos dizer que estão presentes nesta produção 

sentimentos derivados de conflito, que são próprios da fase de elaboração da posição 

esquizo-paranóide e da vivência da posição depressiva. 

 A relação que os adolescentes que cometeram infração mantêm com a figura 

paterna introjetada é uma característica encontrada em estudos anteriores como fator 

importante para a compreensão da sua dinâmica psíquica (EIZIRIK; BERGMANN, 2004; 

GOLDENBERG, 1998; SENA; COELHO; MACHADO, 2006; SUTO; 2006; YOSHIDA, 2001). 

Neste contexto, consideramos esta relação tomando como viés a idealização e levando em 

conta que neste período do desenvolvimento é esperado que o adolescente idealize as 

figuras parentais, isto porque, como descreve Knobel (1970b),a elaboração do luto pelos 

pais da infância produz no adolescente um estado de perplexidade em sua relação com as 

imagos parentais internalizadas, além de contribuir para diminuir ou interromper a 

comunicação com os pais externos que, conseqüentemente, serão substituídos por figuras 

idealizadas.  

Vemos que Luis parece ainda não possuir confiança suficiente no objeto amado para 

elaborar o conflito e desidealizá-lo. O conflito a que nos referimos tem início na primeira 

infância, na vivência do Complexo de Édipo por volta dos 4 meses de idade (KLEIN, 1946). 

Klein (1937) nos explica que desde cedo o menino experimenta desejos sexuais para com a 

mãe e ódio pelo pai, que neste período é seu rival. Essa situação inicial é fonte de muitos 

conflitos, pois o menino ao mesmo tempo ama o pai e quer poupá-lo do perigo que ele 

mesmo representa por meio de seus impulsos destrutivos. 

Assim como explica Grinberg sobre a teoria kleiniana (1963), durante a vivência de 

conflitos, as ansiedades mais primitivas são reativadas. Assim, o maior perigo para o sujeito 

em conflito é o risco de o ódio que era para a pessoa amada e perdida voltar para si. Uma 

das formas de se experimentar o ódio é determinada pelos sentimentos de triunfo sobre a 

pessoa morta, triunfo este que aumenta a culpa. Este ódio transforma a pessoa amada e 

perdida no perseguidor, o que faz oscilar sua crença nos objetos internos, transformando-se 

no processo de idealização. É importante considerar também, segundo este mesmo autor, 
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que cada etapa do desenvolvimento significa a vivência de um conflito e que adquirindo 

gradualmente confiança nos objetos externos e em outros valores, a pessoa em conflito 

pode fortalecer a sua confiança na pessoa amada perdida. Deste modo, pode aceitar que o 

objeto não seja perfeito, além de poder manter a confiança em si sem temer a vingança.  

Esta culpa persecutória sentida por Luis, nos permite perceber que a relação com a 

figura paterna internalizada é uma relação primitiva e que para ele ainda é difícil ter esta 

confiança em um objeto bom, que o permitiria vivenciar os conflitos próprios do período em 

que se encontra de forma saudável. Isto porque, segundo Knobel (1970b e 1970c) a 

adolescência é um período em que o indivíduo procura estabelecer a sua identidade adulta 

apoiando-se nas primeiras relações objeto-parentais internalizadas, ou seja, para que se 

chegue à estabilidade da personalidade num plano genital é necessário que se tenha 

introjetado objetos predominantemente bons e fortes. 

Nesta produção, em que pedimos que fosse desenhado o pai de um adolescente, 

nos chama atenção a ausência de cabelos que, para van Kolck (1984), pode representar 

sentimento de impotência, passividade ressentida, isolamento e vacuidade. Estas 

características são apontadas por Machover (1955 apud VAN KOLCK, 1984) no caso de 

delinqüência juvenil. O formato do queixo e a ênfase na barba podem significar, 

respectivamente, segundo van Kolck (1984), compensação de indecisão, medo de 

responsabilidade e necessidade de dominância social, principalmente. Os olhos grandes, 

segundo a referida autora, indicam dependência do ambiente e das experiências visuais, 

assim como, de acordo com Hammer (1980), permitem que o investigador considere a 

presença de tendências paranóides. O nariz pequeno indica infantilidade no plano sexual. 

Outra característica desta unidade de produção que corrobora para estas informações são 

as orelhas que, pequenas, indicam inferioridade e desejo de não ouvir críticas.  

A omissão de pescoço também diz respeito, ainda segundo o referencial de análise 

de van Kolck (1984), ao desamparo perante os impulsos que o assaltam, bem como indica 

regressão ou imaturidade. Isto porque, assim como coloca Hammer (1980), o pescoço 

representa o elo entre o controle intelectual e os impulsos do id e, ausência de um elemento 

do desenho tem como significado o conflito correspondente ao que aquela área significa. Do 

mesmo modo, van Kolck considera que a presença de bolso pode ter relação com a sua luta 

pela virilidade ante a dependência materna. A gravata pequena, por sua vez, pode 

expressar um sentimento reprimido de inferioridade orgânica, assim como uma busca pela 

virilidade. A gravata também pode indicar uma racionalidade desarticulada da afetividade. 

Ao descrever a “síndrome da adolescência normal”, Knobel (1970b) ressalta que 

todo adolescente tem a necessidade de intelectualizar e fantasiar para enfrentar a realidade 

que o obriga a renunciar ao corpo, ao papel e aos pais da infância, pois, recorrendo ao 

pensamento compensa a perda que ocorrem dentro de si e que não pode evitar. Essa fuga 
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permite que o adolescente desenvolva para a adultez seus princípios éticos, filosóficos e 

sociais. A função deste mecanismo é manter o id dentro de certos limites por meio de 

proibições “e a função da intelectualização consistirá em ligar os fenômenos instintivos com 

conteúdos ideativos e fazê-los assim acessíveis à consciência e fáceis de controlar” 

(KNOBEL, 1970b, p.39).  

A ausência do pescoço bem como a presença da gravata, portanto, representam 

esta dificuldade em articular a parte instintiva com a racionalidade, assim como permitem 

fazer considerações acerca da dificuldade em lidar com a impulsividade já vista na primeira 

unidade de produção. Os braços cortados também podem dizer da tentativa de conter o 

fluxo de impulsos e a as mãos que parecem estar atrás das costas indicam expressão de 

evasão. Assim, é possível perceber que a personalidade de Luis é marcada por 

características de imaturidade no que diz respeito à impulsividade e a luta pela 

independência (dependência). Assim como na unidade de produção anterior, a ausência de 

pés por não caber no papel indica uma necessidade de autonomia e independência que o 

indivíduo sente que não pode satisfazer.  

 Todas estas características de personalidade percebidas nas produções de Luis e 

que são próprias da adolescência devem ser vistas considerando que são relacionadas à 

elaboração dos lutos próprios desta fase, cuja qualidade depende das vicissitudes que 

contribuíram para a formação do mundo interno do adolescente. No entanto chama-nos a 

atenção, assim como na unidade de produção anterior, a dificuldade de lidar com a 

impulsividade do adolescente. Isto porque, de acordo com Rosenthal e Knobel (1970), um 

dos principais elementos que nos permite diferenciar a “síndrome da adolescência normal” 

vivenciada de uma forma mais saudável de uma adolescência que pode configurar um 

quadro nosológico, diz respeito ao exagero na intensidade ou na persistência dos 

fenômenos deste período.  

 Neste sentido, destacamos as condutas autodestrutivas e citamos Cassorla e Smeke 

(2000), que consideram que neste tipo de funcionamento psicodinâmico, é possível que 

devido a fatores constitucionais e ambientais o sujeito não seja capaz de constituir um 

mundo interno em que predomine objetos vivos e amorosos. Assim, a predominância de 

objetos destruídos, devitalizados e precários torna seu mundo ameaçador e ameaçado, visto 

que não ter vida se traduz em percepções de ataques destrutivos internos e que podem 

externalizar-se. Podemos, então, compreender além dos comportamentos autodestrutivos 

(utilização de drogas e se colocar em situações de risco), as tendências paranóides e a 

dificuldade de lidar com os conflitos. 

 Diante de todas estas constatações, não podemos deixar de colocar que, por meio 

da entrevista e pelo conteúdo de ambas as histórias, observamos tentativas de reparação 

por parte de Luis. Acerca disto, Klein (1967) explica que este trabalho psíquico se dá por 
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meio da identificação com o objeto amado e é fundamental para autênticos sentimentos de 

amor. Heimann (1952), por sua vez, ressalta que o amor é a expressão psicológica do 

instinto de vida, juntamente com as tendências construtivas e o comportamento cooperativo. 

Retomando Klein (1967) entendemos que este processo de reparação pode acontecer de 

modo a, em fantasia, recriar e experimentar o amor e a bondade dos pais, como também 

pode ser uma forma de lidar com as frustrações e sofrimentos na relação com eles. Ou seja, 

por conta da relação que o adolescente estabelece com a imago paterna internalizada, 

inferimos que Luis pode estar experimentando certa ambiguidade entre ressentimentos 

pelas frustrações que o pai pode ter lhe causado somados a sentimentos de ódio e vingança 

que isto pode despertar, e a culpa e desespero por conta desses sentimentos que podem ter 

destruído o pai que ao mesmo tempo ele amava. De todo este processo, o que se ressalta é 

a dificuldade que o adolescente pode estar enfrentando neste trabalho de reparação e o 

quanto isto influi em seu desenvolvimento e nas possibilidades de acting out. 

 

Síntese do Caso 

 

De acordo com os resultados obtidos no procedimento de desenho-estória realizado 

por Luis e, diante do conteúdo da entrevista realizada, podemos observar características da 

sua dinâmica psíquica. Um dos aspectos que nos chama a atenção é o modo que Luis está 

vivenciando os lutos próprios da adolescência. Pelos elementos dos desenhos podemos 

observar o conflito vivenciado na busca pela independência e identidade adulta (KNOBEL, 

1970b), já que eles nos permitem observar a necessidade de independência que não pode 

ser satisfeita, bem como medo da responsabilidade, necessidade de dominância social e o 

conflito entre a dependência materna e a luta pela virilidade. 

 A vivência destes conflitos é esperada na adolescência, visto as características 

essenciais na síndrome da adolescência normal descritas por Knobel (1970b e 1970c), 

assim como também é esperado que ele tenha figuras parentais idealizadas, do modo como 

aparece na história: um pai muito trabalhador, bom e que supre todas as necessidades no 

momento em que Luis precisa. Isto porque, nesta busca pela independência (dependência), 

o adolescente espera ter pais protetores que possam satisfazê-lo de forma imediata e total.  

 A resolução destes conflitos levará o adolescente a uma identidade adulta, no 

entanto, nos parece que Luis enfrenta dificuldades para esta elaboração. Observamos 

também indicação de imaturidade nos desenhos, assim como regressão, repressão do 

sentimento de inferioridade orgânica, tentativa de conter os impulsos e evasão. Essas 

características consideradas primitivas, parecem ser o modo que Luis encontrou para lidar 

com as ansiedades geradas pelos conflitos. Entendemos que o adolescente parece estar 

vivenciando elaboração desta posição em que se encontra, denominada esquizo-paranóide 
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(KLEIN, 1946), a fim de passar para a posição depressiva (KLEIN, 1946). Nesta posição, 

como nos explica Segal (1975) sobre a teoria kleiniana, mobiliza no sujeito o desejo de 

compensar o dano causado por fantasias aniquiladoras suscitando sentimento de culpa e 

desejo de recuperação, bem como a luta contra a pulsão de morte e a tentativa de 

reparação.  

No caso de Luis, a vivência do sofrimento gerado pelo conflito e os recursos dos 

quais ele se utilizou para lidar com seus impulsos de morte acabaram por levá-lo ao acting 

expressado em atitudes autodestrutivas (como o uso de drogas e as situações de perigo nas 

quais se colocou) (ABERASTURY, 1978). Neste momento em que percebemos por meio de 

sua produção, tendências construtivas, desejo de recuperação e sentimentos de culpa, é 

que entendemos este esta tentativa de elaboração e de passagem para uma posição de 

amadurecimento. 

 

 

3.3. CASO 3 – LAÉRCIO¹ 
 
 
 

 Dados gerais do caso 
 
 

Laércio estava com 17 anos no período da entrevista, morava com a avó e um tio. 

Ele não tem irmãos e os pais são falecidos. O adolescente estava cumprindo uma medida 

sócioeducativa (L.A.) pela primeira vez, por tráfico de drogas, e ressaltou que já foi usuário. 

Sobre a sua história de vida, Laércio relatou que quando era criança, sua mãe “bebia 

muito” e que por isso batia muito nele, além de deixá-lo sozinho. Aos 9 anos passou a usar 

drogas e um pouco mais tarde, começou a traficar. No ano de 2008 foi preso e, de acordo 

com o seu relato, a única que o visitava era a sua mãe. Depois que saiu da Fundação 

CASA, Laércio perdeu a mãe e no seu enterro jurou que nunca mais usaria drogas e nem 

traficaria. Por ter perdido a mãe, Laércio teve que morar com a avó e com o tio, mas relatou 

que eles o acusam de ter matado a mãe e sempre dizem que ele deveria ir embora de casa. 

 O adolescente diz não sentir nenhum tipo de afeto pela avó e pelo tio e que só fica 

em casa para dormir e tomar banho, caso contrário, „mataria a avó e o tio sem dó‟(sic). Com 

relação ao pai, Laércio não o conheceu e não sabe quem ele é. Certa vez ouviu dizer que 

sua mãe teria sido estuprada, mas não sabe se é verdade e diz que hoje já não tem 

interesse de saber a verdadeira história. 

Atualmente, Laércio se vê sozinho e relatou durante a entrevista: „sou eu por mim 

mesmo‟ (sic). No entanto, disse ser agradecido pelo fato de ter amigos que considera 

verdadeiros e com quem pode contar caso precise. Laércio estava cursando o 1º ano do 

ensino médio e sempre estudou em escola pública. O adolescente vê o estudo como algo 
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essencial, pois, se não o tiver „não será ninguém na vida‟(sic). Colocou que suas 

expectativas para o futuro são ter uma casa, constituir família e „viver do jeito que for para 

ser‟ (sic). 

 
 

 As produções gráficas 
 
 
Primeira unidade de produção de Laércio 

 
 

 
 
P: Conte uma história sobre este adolescente. 

L: Ele ta feliz (...) tem acontecido coisas boas e ele ta feliz. 

P: Que coisas boas tem acontecido para ele se sentir feliz? 

L: Pode ser ganhar uma bolsa de estudos ou coisa assim. 

P: Quantos anos ele tem? 

L:17 anos. 

P: Como foi o passado deste adolescente? 

L: Bom e ruim. 

P: O que teve de bom e de ruim? 

L: De bom teve festa, alegria. De ruim os problemas da vida. 
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P: Como será o futuro dele? 

L: Vai ser trabalhar, construir a família, ter suas coisas.  

Título: Uma pessoa feliz. 

 

Análise da primeira unidade de produção 

 

De acordo com o referencial de análise de Tardivo (1997), podemos dizer que 

Laércio apresenta nesta história um conteúdo aparentemente bastante fantasioso. 

Percebemos que o modo como ele pensa obter êxito nas coisas parece ser um meio 

mágico. Vemos também como indicativo desta afirmação o título da história e identificamos 

como mecanismo de defesa predominante nesta produção, a idealização. Também está 

presente a negação onipotente de sua história de vida, como se ele tivesse a oportunidade 

de ter um futuro ideal por sua vontade, apenas. 

Diante disto e por conta das características do desenho observamos que juntamente 

com o mecanismo de idealização se encontram os mecanismos de negação e controle 

onipotente. Afirmamos isto com base nas explicações de Piccolo (1979), pois, segundo esta 

autora, estes mecanismos de defesa podem ser evidenciados nos desenhos por meio de 

figuras humanas pobres, com sorriso estereotipado e baixo contato com o meio. A negação 

e o controle onipotente, ainda segundo Piccolo (1979), são mecanismos primitivos que 

surgem mediante a impotência do ego frente seus impulsos destrutivos e a esses impulsos 

projetados no objeto. A negação tem a finalidade de não permitir que o indivíduo veja os 

aspectos que o aterrorizam (como se não existissem) para, assim, não implicarem em 

perigo. Ela se liga ao controle onipotente, que corresponde à fantasia de que o ego e o 

objeto idealizado têm capacidade de controlar e manipular o objeto persecutório. A referida 

autora ressalta que o grau de onipotência do ego e deste objeto idealizado corresponde ao 

grau do poder destrutivo do ego agressivo e do objeto mau. 

Sabemos que estes mecanismos são primitivos e, ao mesmo tempo próprios do 

período da adolescência, já que, de acordo com a “síndrome da adolescência normal” 

(KNOBEL, 1970b e 1970c), há no adolescente necessidade de fantasiar, idealizar, e negar 

certos sofrimentos. No entanto, o que nos chama a atenção é o modo como todo este 

processo está sendo vivido por Laércio, considerando os escritos de Aberastury (1971) e 

Knobel (1970b), que nos diz que o que nos permite perceber a diferença entre o que é 

considerado normal e patológico é a intensidade e a persistência dos traços, bem como a 

gravidade do acting. Aberastury (1971) ressalta que a negação do sofrimento, se vivida de 

maneira estereotipada, pode implicar na futura saúde mental do adolescente, levando-o a 

crises de rebeldia, que resultam em atitudes anti-sociais e auto-destrutivas. 
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De um modo particular, o modo como a boca e as orelhas foram desenhadas 

colaboram para a afirmação de que Laércio parece funcionar de uma forma primitiva, pois, 

segundo Hammer (1980) as orelhas enfatizadas dão ao investigador a possibilidade de 

explorar tendências paranóides e, segundo van Kolck (1984), a boca grande pode significar 

intemperança e oralidade. Considerando, de acordo com Klein (1957), que a idealização 

atua como defesa contra os impulsos destrutivos e que a idealização excessiva indica que 

naquela personalidade a perseguição é a principal força impulsora, reforçamos a idéia de 

que há persistência de traços que são característicos da posição esquizo-paranóide (KLEIN, 

1946), o que indicaria Laércio pode funcionar predominantemente nesta posição. 

 Retomando Aberastury (1971), vemos que a autora também faz considerações a 

respeito do ambiente e diz que as condições familiares e culturais podem interferir no 

desenvolvimento do indivíduo, tanto para favorecer quanto para demorar o desenvolvimento 

e, no caso de Laércio, percebemos a influência da sua história de vida (influência que 

desfavorece, negativa), no que diz respeito a sua relação com as figuras parentais e 

posteriormente com outros elementos da sua família. Inferimos isto porque, de acordo com 

Knobel (1970b e 1970c), o que ajuda o adolescente a elaborar as suas crises internas e 

enfrentar as condições externas, são as imagens frutos do mundo externo satisfatório e as 

boas imagens parentais introjetadas. 

Consonante a estes fatores – pela história de vida de Laércio e por esta produção –

podemos dizer que há uma necessidade de suprir algumas faltas que são básicas, como por 

exemplo o desejo de ser protegido e abrigado, bem como desejo de compreensão e de ser 

contido. Assim, reafirmamos como sua história de vida e os conteúdos introjetados desde a 

primeira infância influenciam nos recursos internos dos quais Laércio dispõe para lidar com 

os conflitos próprios da adolescência, ou seja, o adolescente pode não ter vivenciado estas 

experiências positivas básicas com seus pais (ou com as pessoas que cuidaram dele e 

tinham a responsabilidade de exercer estas funções). Inferimos isto de acordo com Klein 

(1957), que explica que é necessário que se tenha um objeto bom internalizado seja forte e 

predominante para que o ego, posteriormente, tenha base para o desenvolvimento de uma 

personalidade adulta plenamente desenvolvida e integrada. Outros dados que corroboram 

para estas afirmações é a possibilidade de Laércio sentir muita raiva de sua mãe que, 

segundo ele, o maltratava e de seu pai, que nunca esteve presente; os sentimentos de ódio 

pela avó e pelo tio e o desejo de matá-los.   

Ainda com relação às figuras parentais, de acordo com a entrevista, podemos 

reafirmar que elas foram internalizadas de modo negativo porque Laércio parece atribuir a 

responsabilidade de sua conduta e das coisas que aconteceram consigo à sua mãe. 

Entendemos que ele pode ter internalizado uma figura materna má e, mais tarde, quando a 

mãe morre, Laércio pode ter se sentido culpado e por conta disto, ter tomado outra posição 
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com relação aos delitos que antes cometia (ou seja, a promessa feita a si mesmo de que 

não cometeria mais nenhuma contravenção ou delito). Este adolescente nunca teve contato 

com o pai e, este pai sempre ausente, também pode ser sentido como alguém que fez mal à 

sua mãe. Por ter escutado durante a vida que é fruto de um estupro, o adolescente pode se 

sentir como produto de uma maldade, ou seja, como um fruto ruim.  

A ausência do pai, tanto real como psicológica, pode estar relacionada com a 

resistência à autoridade, que está representada pelas orelhas grandes, segundo a 

interpretação de van Kolck (1984) demonstrada em sua produção, já que, segundo 

Aberastury (1971), quando o pai não coloca limites para o filho, ele busca constantemente 

estes limites internamente. Estudos como os de Suto-Freitas (2006), Sena, Coelho e 

Machado (2006) e Goldenberg (1998) corroboram para esta afirmação. Ainda com relação à 

figura paterna, destacamos a imagem idealizada que Laércio demonstra estar internalizada. 

Knobel (1970b) coloca que é comum o adolescente idealizar as figuras parentais e para isto 

acaba por adotar condutas autistas, para ter condições de elaborar o luto pelos pais da 

infância. No entanto, quando o adolescente evita este retraimento, desagrega a sua 

personalidade e se utiliza de projeções maciças com grupos delinqüentes ou semi- 

delinqüentes. Assim, se torna perceptível que Laércio tem dificuldades de se relacionar com 

as figuras parentais que internalizou e, por conseguinte, dificuldades em todo processo de 

desenvolvimento para o qual estas são fundamentais. 

O desenho produzido por Laércio parece retratar uma pessoa idosa e não um 

adolescente como foi pedido na aplicação do instrumento. Este elemento pode demonstrar 

uma não percepção da realidade e utilização de cisão. Este é mais um mecanismo de 

defesa característico da posição esquizo-paranóide. Acrescentamos outros dados da 

unidade da produção que nos permite afirmar a predominância da posição esquizo-

paranóide, como os cabelos que, escassos, podem significar virilidade insegura e débil. Os 

olhos pequenos podem trazer a idéia de que parecem excluir o mundo e a boca pode 

exprimir desejo de aprovação (VAN KOLCK, 1984).  

Além disto, é um desenho em que muitos elementos fundamentais não foram 

colocados, visto a ausência do corpo e que e a figura humana solicitada é representada 

somente por uma cabeça. Para entendermos este mecanismo citamos van Kolck (1968) e 

Hammer (1980) concordam ao dizer que nos testes gráficos projetivos a omissão de partes 

importantes do desenho nos sugere presença de conflitos com relação ao que aquela parte 

significaria. Deste modo, consideramos as contribuições de Aberastury (1971) e Knobel 

(1978b) que explicam que na adolescência se vive um luto pela perda do corpo infantil 

devido às mudanças que ocorrem, que não podem ser controladas e que geram grande 

angústia e de Dias (2000) que explica que o adolescente vive um mal estar com o corpo por 

conta da perda da imagem narcísica infantil, para inferir que a omissão do corpo 
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corresponde aos conflitos próprios da adolescência com os quais Laércio não está 

conseguindo lidar.  

Piccolo (1979), ao escrever sobre os mecanismos de defesa nos testes gráficos, diz 

que o mecanismo de idealização pode ser identificado quando o sujeito desenha exaltando 

certas partes do corpo em detrimento e outras, assim como Laércio desenhou a cabeça em 

detrimento do corpo. Tendo em vista toda a dinâmica do adolescente por meio da entrevista 

e da sua produção, vemos que este aspecto veio a corroborar com a compreensão que faz 

deste caso, em que se constata que os fatores constitucionais somados aos fatores 

ambientais são determinantes para que o sujeito consiga vivenciar e elaborar os conflitos 

próprios de cada fase da vida para que se chegue a uma personalidade plenamente 

desenvolvida. 

 

Segunda unidade de produção de Laércio 

 

 

P: Conte uma história sobre este pai. 

L: Esse aqui é o pai daquele moleque ali? 

P:Você pode contar a história do jeito que quiser, então se você quiser que ele seja. 

L: Então ele também ta feliz porque ele se dedicou, cuidou do filho dele para ele ser hoje o 

que ele é. 
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P: Como ele está se sentindo? 

L: Orgulhoso, né? 

P: Como foi o passado deste pai?  

L: Sofrido. Pode ser por causa de serviço, por não ter onde morar, essas coisas. 

P: E como será o futuro? 

L: Acho que envelhecer (...) e mais para frente (...) acho que você pode colocar três 

pontinhos aí no final desta história. 

Título: (Não soube). 

 

Análise da segunda unidade de produção 

 

Esta segunda unidade de produção, assim como a primeira, nos permite identificar 

como principais mecanismos de defesa a idealização e a negação onipotente. O pai 

presente na história parece ser o pai que Laércio gostaria de ter, ou seja, um pai dedicado e 

cuidadoso, que deu suporte para que o filho pudesse ter uma vida boa e que também se 

sacrificou para isto, assim como ele também parece querer ser este filho que dá orgulho 

para o pai. 

Tendo em vista que a idealização trata-se de um mecanismo de defesa que atua a 

fim de defender o ego dos impulsos destrutivos, fazendo assim com que o objeto 

perseguidor se torne para o sujeito uma imago totalmente boa e que não representa 

nenhum perigo (KLEIN, 1957), podemos considerar que Laércio se relaciona e se defende 

de uma figura paterna internalizada negativa, perseguidora e destrutiva. Soma-se a isso ao 

fato de que o adolescente não conheceu o seu pai biológico e que tem dados de que este 

pai tenha feito mal a sua mãe, sendo ele concebido por conta de um estupro. Para além 

disto, é fundamental ressaltar, de acordo com Klein (1957), que este mecanismo de defesa 

é próprio da posição esquizo-paranóide, em que os objetos são percebidos pelo sujeito 

como totalmente bons ou totalmente ruins e que, ao decorrer do desenvolvimento psíquico, 

é esperado que haja uma integração do bom e do ruim.  

Identificar a utilização de tal mecanismo de defesa, em conjunto com outros 

elementos da personalidade percebidos na primeira e nesta unidade de produção (que 

serão discutidos a seguir), nos permite dizer sobre uma personalidade pouco desenvolvida e 

sobre a relação destes fatores com o acting out cometido por Laércio durante a sua 

adolescência. Isto porque, de acordo com Klein (1957) é necessário que se tenha objetos 

internalizados bons e fortes para que se consiga vivenciar as crises e os lutos de forma 

saudável e, assim como coloca Knobel (1970b) o que diferencia o adolescente normal do 

psicopata é que o primeiro expressa seus conflitos por meio da ação, porém de uma forma 

fugaz e transitória, enquanto o segundo persiste com intensidade nesta conduta. 
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 Os sentimentos presentes nesta produção parecem ser os sentimentos derivados de 

conflito, já que entendemos que Laércio apresenta sentimento ambíguo em relação ao pai e 

à mãe. Parece-nos que ele tem dificuldades em distinguir amor, idealização e ódio e não 

consegue identificar muito bem o que sente por esses pais internalizados. Do mesmo modo, 

esta situação confusional é percebida quando se compara os desenhos das unidades de 

produção, visto que onde foi pedido que se desenhasse um adolescente fora desenhado 

uma figura humana com características de alguém mais velho; e onde foi pedido que se 

desenhasse um pai, Laércio desenhou uma pessoa com características que remetem a um 

adolescente. Entendemos que esta não distinção trata-se de uma questão de identidade. 

 Em seu capítulo O adolescente e a Violência: Um processo em Busca da Identidade 

Krynski (2000), ressalta que na busca pela liberdade e pela identidade; de acordo com o 

contexto social, com a relação com a família e por causa das transformações próprias da 

adolescência, o adolescente é preparado para a violência. O autor diz que seu primeiro 

inimigo é a família e que aí se inicia a violência do adolescente contra a família e da família 

contra o adolescente, momento em que ele começa a construir a sua liberdade.  Visto o 

caso de Laércio, em que todos estes fatores colocados pelo autor dizem respeito à 

experiências negativas, também é possível compreender os disparadores internos que o 

levaram a fazer abuso de drogas e a traficar. 

 Vemos também nesta produção que o adolescente não conseguiu dar um futuro para 

este pai, o que pode estar relacionado com a dificuldade de se identificar com uma figura 

paterna e, além disto, idealizá-la.  A dificuldade demonstrada no final da história juntamente 

com o fato de não ter conseguido dar um título a ela pode ser demonstrativo de certa 

desesperança. Também nos chama a atenção a ausência de elementos fundamentais no 

desenho que se repete nesta segunda unidade de produção. A ausência de corpo na figura 

humana, assim como colocamos na análise da primeira unidade de produção, elucida 

aspectos importantes da personalidade do adolescente, visto que isto pode significar 

dificuldades de lidar com conflitos (HAMMER, 1991; VAN KOLCK, 1968) em relação à perda 

do corpo infantil (ABERASTURY, 1978; KNOBEL, 1970b; DIAS 2000) ao ponto de idealizar 

o racional em detrimento do corpo. 

 Quanto às outras características do desenho, destacamos a barba, que de um modo 

geral está relacionada com o plano da sexualidade, no entanto, no caso de Laércio, pode ter 

um significado mais social do que sexual, no que se refere à necessidade de dominância. O 

nariz, assim como coloca van Kolck (1984), por estar de perfil em um rosto de frente, denota 

persistência na maneira infantil de desenhar, o que pode indicar também, certa regressão. A 

boca para cima, assim como na primeira unidade de produção, pode representar desejo de 

obter aprovação e afeto não apropriado. As orelhas grandes, por fim, está relacionada com 
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a suscetibilidade à ofensa e resistência a autoridade, além de, de acordo com Hammer 

(1980), representar também tendências paranóides.  

 

 Síntese do caso 

 

Observando as produções de Laércio e, de acordo com o conteúdo da entrevista, 

podemos pensar sobre algumas características da sua dinâmica psíquica e alguns pontos 

do seu desenvolvimento. Parece-nos que Laércio apresenta um ego um tanto primitivo, visto 

alguns elementos como o conteúdo muito fantasioso das histórias e a utilização de 

mecanismos como a cisão, a negação onipotente e a idealização.   

Sabemos que estes mecanismos são próprios do período da adolescência, já que, 

de acordo com a síndrome da adolescência (KNOBEL, 1970b), há no adolescente 

necessidade de fantasiar, idealizar, e negar certos sofrimentos. No entanto, o que nos 

chama a atenção é o modo como todo este processo está sendo vivido por Laércio, 

considerando os escritos de Aberastury (1971) e Knobel (1970b), que nos diz que o que nos 

permite caracterizar um adolescente a diferença entre o que é considerado normal e 

patológico é a intensidade e a persistência dos traços, bem como a gravidade do acting. 

Aberastury (1971) ressalta que a negação do sofrimento, se vivida de maneira esteriotipada, 

pode implicar na futura saúde mental do adolescente, levando-o a crises de rebeldia, que 

resultam em atitudes anti-sociais e auto-destrutivas. 

 Esta autora também diz que as condições familiares e culturais podem interferir no 

desenvolvimento do indivíduo, tanto para favorecer quanto para demorar o desenvolvimento 

e, no caso de Laércio, percebemos a influência da sua história de vida (influência que 

desfavorece, negativa), no que diz respeito a sua relação com as figuras parentais e 

posteriormente com outros elementos da sua família. Inferimos isto porque, de acordo com 

Knobel (1970b e 1991), o que ajuda o adolescente a elaborar as suas crises internas e 

enfrentar as condições externas, são as imagens frutos do mundo externo satisfatório e as 

boas imagens parentais introjetadas. 

Observamos que Laércio apresenta como figuras parentais introjetadas, pais maus e 

responsáveis pelos fatos negativos de sua história de vida. Apresenta também, culpa pela 

morte da mãe, resultando um sentimento ambíguo em relação a eles. Por conta desta 

relação com os objetos parentais, vemos que Laércio apresenta necessidade de suprir 

algumas falta básicas, geralmente supridas desde a infância, bem como estão presentes em 

seus desenhos, sentimento extremo de desamparo e abandono, além do desejo de 

aprovação. Além disso, esta forma de perceber os pais pode ter contribuído com a 

dificuldade de relação interpessoal apresentada, com o forte sentimento de inadequação 

social.  
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A ausência do pai, tanto real como psicológica, pode estar relacionada com a 

resistência à autoridade demonstrada em sua produção, já que, segundo Aberastury (1971), 

quando o pai não coloca limites para o filho, ele busca constantemente estes limites 

internamente.  Estudos como os de Suto-Freitas (2006), Sena, Coelho e Machado (2006) e 

Goldenberg (1998) corroboram para esta afirmação. Ainda com relação à figura paterna, 

destacamos a imagem idealizada que Laércio demonstra estar internalizada. Knobel (1970b) 

coloca que é comum o adolescente idealizar as figuras parentais e para isto acaba por 

adotar condutas autistas, para ter condições de elaborar o luto pelos pais da infância. No 

entanto, quando o adolescente evita este retraimento, desagrega a sua personalidade e se 

utiliza de projeções maciças com grupos delinqüentes ou semi- delinqüentes.  

Inferimos que Laércio pode ter tido dificuldades de se relacionar com as figuras 

parentais que internalizou e, por conseguinte, dificuldades em todo processo de 

desenvolvimento para o qual estas são fundamentais. 

 

 

3.4. Caso 4 – Rafael¹ 

 

 

Rafael estava com 14 anos no período da coleta de dados; tem os pais separados 

desde que é bem pequeno (o adolescente disse não lembrar quantos anos tinha no 

momento da separação), tem 5  irmãos (3 meninas e 2 meninos) e morava com a mãe e 

com duas irmãs. Nenhum dos seus irmãos havia cumprido algum tipo de medida 

sócioeducativa. 

Esta foi a sua primeira internação e foi internado por tráfico de drogas. Com relação 

à medida, considerou que é „ruim (não soube explicar este ruim) assinar a L.A.‟  (sic) e ter 

„entrado nesta vida‟ (sic), porém, isto teve conseqüências boas como ter conhecido a 

psicóloga que o atende, assim como as outras profissionais da instituição. Rafael relatou 

que „elas trouxeram esperança‟ (sic) e por conta disto espera não ser como era antes. 

Foi pedido ao Rafael que contasse sobre sua história de vida, solicitação esta 

negada pelo adolescente. Após algumas intervenções da entrevistadora, Rafael relatou que 

sua mãe foi presa quando ele tinha 11 anos e este foi o motivo pelo qual ele começou a 

traficar. Ele queria o dinheiro para comprar tudo o que quisesse e, mesmo tendo medo de 

ser preso, „o dinheiro falava mais alto‟ (sic). O adolescente quis deixar claro que ele foi atrás 

do tráfico e não o contrário, que ele sabia o que e como tinha que fazer.  

 Com relação ao estudo, Rafael estava cursando a 6ª série do ensino fundamental, 

sempre estudou em escola pública e, para ele, disse considerar o estudo importante para o 

futuro. Para ele, estudar significa „ser alguém na vida, um médico, por exemplo‟ (sic). 



74 

 

Relatou que suas expectativas de futuro são ser médico, constituir uma nova família, ter 

uma casa. Hoje o adolescente se vê como uma pessoa alegre e atribui esta alegria ao fato 

de estar com a família e por estar servindo a Deus. Rafael relatou que está freqüentando 

uma igreja evangélica e que por conta disto mudou o jeito de pensar e agir. Desde então,  

disse nunca mais ter pensado em „fazer coisas ruins‟ (sic). 

 

 As produções gráficas 

 

Primeira unidade de produção  

 

 

 

P: Conte uma história sobre este adolescente. 

R: Ah!!! (No sentido de não saber como fazer) 

P: Quantos anos têm esse adolescente? 

R: 12 anos. 

P: Onde ele está? 

R: Tá no intervalo. 

P: Como ele está se sentindo? 

R: Feliz. 
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P: Por que ele está feliz? 

R: Porque ele estuda. Estudar para ele é uma felicidade. 

P: Qual é o passado deste adolescente? 

R: Passado (...) não sei. 

P: Qual é o futuro deste adolescente? 

R: Ele vai ser um empresário. Um homem feliz, poderoso. Ele vai ser feliz por ter crescido 

na vida e por tá com Deus. 

 

Análise da primeira unidade de produção 

 

Diante do conteúdo desta primeira unidade de produção e da entrevista e de acordo 

com os referenciais de análise de Tardivo (1997) e van Kolck (1984) podemos inferir que 

Rafael se utilizou de mecanismos de defesa considerados esquizóides, como a idealização, 

a negação, a cisão, assim como a estereotipia presente no desenho e no discurso. A 

utilização destes recursos nos faz pensar em uma personalidade que se encontra em um 

estágio bastante primitivo do desenvolvimento. 

Identificamos o mecanismo da idealização na história, já que nos parece que a 

imagem que o adolescente tem do pai é idealizada, principalmente pelo modo como se 

refere à figura de Deus. Nesta relação com esta figura, também podemos destacar a 

onipotência do ego de Rafael, visto que ele parece “pretender” ser como Deus. A negação e 

a onipotência também aparece em um outro mecanismo de defesa utilizado pelo 

adolescente, que diz respeito ao controle onipotente. Tudo isto é percebido na maneira 

como Rafael pensa o presente e o futuro, assim como vemos no seguinte trecho da história 

“Ele vai ser um empresário. Um homem feliz e poderoso. Ele vai ser feliz por ter crescido na 

vida e por tá com Deus” (sic); como podemos perceber quando ele relata na entrevista que 

mudou totalmente sua conduta por estar seguindo a Deus; como diz não saber do passado 

do adolescente na história e como a sua história de vida também parece ter sido negada por 

ele durante a entrevista (se negando inicialmente a falar sobre isto).  

Piccolo (1979) explica que a negação e o controle onipotente são mecanismos de 

defesa primitivos que têm por finalidade responder à impotência do ego frente aos seus 

impulsos destrutivos e a estes impulsos projetados no ego. Deste modo, compreendemos 

que Rafael esteja utilizando a negação bem como a cisão, já que ele evidencia toda a parte 

positiva e idealizada e nega toda parte negativa ou destrutiva. Defende-se assim de sua 

destrutividade projetada na figura paterna que internalizou, idealizando-a e do que sua 

história de vida suscita, negando-a.  

Com relação às características do desenho, chamamos a atenção para a figura 

humana em palitos que, segundo Jolles (1969, apud VAN KOLCK, 1984), trata-se de uma 
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produção freqüentemente apresentadas por psicopatas e por pessoas que vêem as relações 

interpessoais muito desagradáveis. Hammer (1980) contribui sobre este aspecto ressaltando 

que o sujeito que desenha figuras de palito pode estar indicando evasão, característica esta 

de indivíduos inseguros, que duvidam de si mesmos. Neste sentido, consonante ao fato de o 

adolescente estar muito defendido a se perceber pelo desenho estereotipado, vemos 

também que esta estereotipia se apresenta em seu discurso de futuro perfeito, com poder, 

dinheiro, família, boa profissão e ser grandioso como Deus. 

Sabemos que todas estas defesas são características adolescentes, assim como já 

referimos anteriormente com base nos escritos de Aberastury (1971) e Knobel (1970b e 

1970c), mas o que nos chama atenção são estas defesas utilizadas de forma maciça por 

Rafael, visto que estas também são aspectos da primeira infância que, se vividos de modo 

satisfatório são base para que o sujeito possa experimentar as crises e os lutos da 

adolescência de forma a constituir uma personalidade adulta saudável. Por conta disto, 

retomamos Lorand (1950) que explica que a formação do caráter, bem como as vicissitudes 

que a perpassam são resultados do ajustamento da primeira infância, principalmente no que 

diz respeito à resolução das relações de amor e ódio com os pais durante a fase edipiana. 

Assim, a idealização do pai, por exemplo, pode indicar dificuldades no processo de 

identificação com ele, já que este autor diz que a solução sadia do complexo edipiano é que 

dará início ao processo de identificação na criança. 

 Somado a isto, destacamos a ausência de nariz, que de acordo com van Kolck 

(1984), pode representar sensação de desamparo ou sentimento de castração, fator este 

também derivado dos conflitos edipianos que traz grandes conseqüências à constituição do 

sujeito, pois, de acordo com Aberastury e Salas (1978), nas relações patológicas pai-filho, a 

criança pode ter a fantasia predominante do pai agressivo e castrador. Esta imagem 

internalizada do pai, segundo estes autores, leva a constituição de um superego lacunar no 

menino, “no qual aparece um conjunto de valores contraditórios com os sociais, fato que 

constitui uma base da conduta psicopática” (p. 26). Freitas Jr. (1957 apud van Kolck, 1984) 

vê a ausência de nariz como um índice de deterioração do ego, o que corrobora para as 

compreensões da personalidade feitas até então. 

A boca representada em uma simples linha está relacionada com a negação da 

oralidade e a ausência de orelhas pode, assim como coloca van Kolck (1984), sugerir 

alucinação auditiva, caso não haja nenhuma justificativa para esta omissão. Já com relação 

ao pescoço, quando desenhado em uma linha somente, pode significar grande dificuldade 

na coordenação nos aspectos intelectuais e impulsivos.  

Visto a psicodinâmica de Rafael por meio de sua produção e pelos dados de sua 

entrevista, refletimos acerca do seu desenvolvimento e da formação do seu caráter e da 

relação disto com o fato de o adolescente traficar e querer deixar claro que isto foi „uma 
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escolha sua‟. Isto porque, assim como coloca Lorand (1950), “o desenvolvimento 

inadequado do caráter, que acarreta a incapacidade de adaptar-se socialmente e às vezes 

chega até a criação de tendências criminosas, terá que ser considerado como conseqüência 

de transtornos no desenvolvimento instintivo e emocional” (p. 98). O autor acrescenta que 

estes transtornos se devem a fatores constitucionais e ambientais e que, portanto, o 

ambiente tem a possibilidade de afastar os obstáculos presentes no ajustamento emocional 

da criança.  Tendo em vista que Rafael prefere não entrar em contato com a sua história de 

vida, tendo apenas relatado que sua mãe foi presa quando ele tinha 11 anos, inferimos que 

além da dinâmica primitiva, os fatores ambientais contribuíram para que este adolescente 

chegasse à infração e à internação. 

 

Segunda unidade de produção de Rafael 

 

 

P: Conte uma história sobre este pai. 

R: O pai (...) deixa eu ver o que pode ser para este pai. Ele é carpinteiro, ta bem feliz porque 

o filho dele é empresário. E por ele ta servindo a Deus. E só.  
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Análise da segunda unidade de produção 

 

A partir desta segunda unidade de produção de Rafael, vemos que continuam 

bastante presentes os mecanismos de idealização e negação onipotente, bem como 

também é evidente a dificuldade de identificação com a figura paterna. Isto porque nos 

parece que o adolescente não percebe nenhuma diferença entre sua figura e a figura 

paterna. Identificamos os mecanismos de negação e idealização quando olhamos para a 

história e vemos que Rafael apresenta um pai bom que trabalhou pelo filho e que se alegra 

com a sua felicidade, diferentemente do seu pai que, segundo a entrevista, não mora com 

ele desde que ele era bem pequeno.  Por conta disto, inferimos também que o adolescente 

apresenta conflito entre a figura paterna (idealizada) e o pai real. 

Outro fator que chama a atenção é o fato de Rafael contar a história de um pai que é 

carpinteiro. O adolescente disse na entrevista que está freqüentando uma igreja evangélica 

(ou seja, do Cristianismo), religião esta que entende a pessoa de Jesus (que era carpinteiro) 

como Deus. Isto se torna significativo a medida que se leva em conta a relação que Rafael 

está estabelecendo com a figura de Deus e por se colocar na história como um filho 

poderoso (por se colocar como um empresário) e por ser filho do que é entendido como o 

todo poderoso. Este elemento nos mostra assim como na unidade de produção anterior, a 

onipotência do ego deste adolescente. 

Vimos na análise da unidade de produção anterior que Rafael parece ter 

internalizado um pai agressivo e castrador e que, por este motivo, se defende utilizando 

como mecanismos de defesa a idealização, a negação e a cisão. No entanto, de acordo 

com as informações da entrevista, também é sabido que o jovem não se relaciona com o pai 

real desde muito pequeno. Este fator contribui para as dificuldades de relação com a imago 

paterna e também com o meio porque, citando Aberastury e Salas (1978), entendemos que 

a ausência real ou psicológica do pai traz como resultado uma severidade doentia do 

superego e que, além disto, gera uma imagem de abandono e solidão que resulta em uma 

exigência interna paralisante e atormentadora. Assim, continuam os autores, é como se o 

menino permanecesse procurando em si os limites que o pai não soube colocar desde o 

exterior.  

Inferimos que Rafael permaneceu procurando estes limites na Lei externa assim 

como pode estar repetindo esta mesma busca nas outras relações que estabelece, visto o 

modo como fez questão de demonstrar à pesquisadora que ele mesmo procurou o tráfico e 

que ele quis cometer infrações. Outra questão também que está relacionada à figura do pai 

ausente se expressa na fala „o dinheiro falava mais alto‟ (sic). Isto porque o pai tem um 

papel provedor, de sustentação da família e sua figura é aquela que „leva dinheiro para 

casa‟ e que Rafael estava querendo assumir. Aberastury e Salas (1978) explicam que o pai 
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ausente obriga o filho a tomar seu lugar no processo de identificação e a assumir os papéis 

que ele não cumpre e isso leva o sujeito a abrir mão da sua identidade própria.  

Com relação às características do desenho, vemos que a figura se encontra meio 

inclinada e este fato, segundo van Kolck (1984), pode dar a idéia de instabilidade e equilíbrio 

precário. Também destacamos o fato de se tratar de um desenho pedagógico, o que pode 

ser interpretado como indicador de evasão, de acordo com Hammer (1980), que também diz 

que isto é característico de indivíduos inseguros, que não confiam em si.  Esta insegurança 

pode ser considerada como indicadora de debilidade do ego, já que, segundo Klein (1957), 

em qualquer estágio da vida a 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. 

 Como ressaltamos há pouco, as figuras das duas unidades de produção são muito 

parecidas, com características semelhantes e que, por isso, acabaram por ter significado 

atribuído a elas na análise da primeira produção. Neste segundo desenho vemos que há a 

presença de um nariz feito em um só traço, que de acordo com o referencial de van Kolck 

(1984), denota uma persistência no modo infantil de desenhar. Com relação ao chapéu, que 

foi apresentado sozinho, sem nenhuma outra peça de roupa na figura, está relacionado à 

regressão e, por ter cabelo desenhado sob ele, representa também uma condição sexual 

primitiva. Estes elementos identificados no desenho da segunda unidade de produção vêm 

corroborar com toda a dinâmica descrita na análise deste caso, em que percebemos um 

desenvolvimento de personalidade insatisfatório que está trazendo conseqüências negativas 

pessoal e socialmente à Rafael. 

 

Síntese do caso 

 

Os resultados obtidos por meio do procedimento desenho-estória realizado por 

Rafael e, diante dos conteúdos de sua entrevista, é possível que observemos alguns 

aspectos de sua estrutura e dinâmica psíquica. Os desenhos analisados a partir do 

referencial de van Kolck (1984) nos apontam indícios que nos permitem inferir que Rafael 

possui um ego primitivo, como por exemplo, elementos que denotam instabilidade e 

equilíbrio precário, persistência no modo infantil de desenhar, regressão e condição sexual 

primitiva. Somado a isto, os desenhos também demonstram a dificuldade de na 

coordenação dos aspectos intelectuais e impulsivos e a deterioração do ego.  

O conteúdo das histórias e da entrevista nos mostra que Rafael se utiliza do 

mecanismo denominado cisão, de modo a negar toda a parte má e destrutiva e idealizar o 

que há de bom.  Vemos isto no pai idealizado que é apresentado principalmente na figura de 
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Deus, assim como na visão que ele apresenta do cumprimento da medida. Aberastury 

(1971) e Knobel (1970b e 1970c), sobre a síndrome da adolescência normal, consideram 

que em certa medida é comum que adolescentes neguem alguns sofrimentos por conta de 

um processo de elaboração de alguns lutos básicos e fundamentais neste período da vida.  

No entanto, Knobel (1970b) chama atenção para o fato de que, se o luto vivido pelos 

pais da infância for elaborado de forma inadequada, poderá resultar em certas patologias. 

Durante o processo de elaboração deste luto, os pais tendem a ser idealizados pelos 

adolescentes e aparecerem em certas figuras externas, adquirindo certos perfis expressivos 

(como no caso de Deus). Caso o adolescente não utilize certos recursos como o retraimento 

e a solidão para contribuir neste processo, pode desagregar sua personalidade, se 

utilizando de projeções maciças com grupos delinqüentes. 

Vemos que Rafael ainda mantém a figura paterna idealizada, e não identificado com 

o pai, não havendo diferenciação entre a figura de si e do pai. Outra questão com relação à 

figura paterna é a sua ausência real, já que Rafael declara que os pais são separados desde 

muito pequeno. Retomamos então Aberastury e Salas (1978) que explica que a ausência 

real ou psicológica do pai (que tem como função a entrada da lei no desenvolvimento da 

criança) tem como conseqüência a constante busca por limites, percebida na fala de Rafael 

quando diz que, mediante à ausência da mãe, resolveu buscar o tráfico (e quis deixar claro 

que foi ele quem procurou) sabendo que poderia ser preso. 

Outro ponto que nos chama atenção são as características da produção gráfica que 

demonstram sinais de psicopatia e o fato de que as relações interpessoais são sentidas 

como muito desagradáveis. Knobel (1970b) diz que o processo de elaboração do luto pelo 

papel e pela identidade infantis leva o indivíduo a manipular a afetividade de modo 

psicopático e paranóide. É neste momento que o adolescente passa a atuar 

onipotentemente, a não se sentir responsável por seus atos e a tratar os seres humanos 

apenas como objetos para satisfazer suas necessidades imediatas. Ou seja, de forma 

transitória, o adolescente assume características psicopáticas e que, se elaboradas de 

forma inadequada e permanente, pode trazer debilidade ao ego.  

 

 

3.5. CASO 5 – DANIEL¹  

 

 

 Dados gerais do caso 

 

Daniel estava com 17 anos quando participou do estudo, morava com a mãe, o 

padrasto, um irmão e uma irmã. Seus pais são separados há mais de 10 anos e ele tem 7 



81 

 

irmãos. Dentre estes irmãos dois já foram presos e esta é primeira vez que Daniel estava 

cumprindo uma medida sócioeducativa, cuja infração diz respeito ao tráfico de drogas. 

O adolescente considerou que a medida que está cumprindo é justa e disse estar 

agradecido pela pena que recebeu, pois poderia ter recebido uma pena pior ou até mesmo 

ter morrido. Daniel colocou que reconhece que freqüentar a instituição o ajuda muito a não 

voltar cometer crimes e que acredita que o tempo que ficou internado o fez perceber que 

“não valia a pena continuar” cometendo infrações. 

Desde pequeno, Daniel sempre morou perto de „biqueiras‟ (sic) e sempre conviveu 

com traficantes. Ele, então, disse ter sido influenciado pelas amizades que tinha e que por 

isso passou a usar e traficar drogas. O adolescente relatou que “sempre escapava da 

polícia”, até que foi preso e, nesta ocasião, disse ter ficado deprimido. Daniel relatou que 

durante a internação pensou sobre o sofrimento que estava causando à sua família, que 

passou a lembrar dos avisos que recebia de seus pais e, por conta do sofrimento que 

relatou ter sentido na internação, o adolescente relatou que decidiu nunca mais ser preso de 

novo.  

Com relação às relações familiares, o adolescente considerou que sempre foram 

boas. Contou que a mãe é uma guerreira e que seu pai sempre foi presente, deixando de 

visitá-lo apenas enquanto estava internado. Daniel relatou que preferia que o pai não o 

visitasse para não passar pela humilhação de entrar na FEBEM. Daniel trabalhava com o 

padrasto como ajudante e disse que às vezes eles discutem porque “o padrasto bebe” 

(bebida alcoólica). 

Daniel estudou até 8ª série do ensino fundamental e não voltou a estudar desde que 

saiu da FEBEM, por „desânimo‟ (sic). No entanto, deseja voltar a estudar por conta da 

medida (é obrigatório para quem cumpre uma medida sócioeducativa) e para ter um bom 

futuro. Para ele, o estudo significa uma melhora de vida. Daniel diz que o „futuro de quem 

continua no crime é a cadeia ou a morte‟ (sic). Para o futuro, Daniel pensa em estudar, fazer 

faculdade de engenharia ou medicina e construir uma família. 

O adolescente colocou que se vê como uma nova pessoa, pois saiu da Fundação 

CASA com „outra mente‟ (sic). Relatou que viu que “não vale a pena se envolver com o 

crime” e que quer cortar qualquer relação com antigos amigos, quer estudar, trabalhar e 

ajudar a mãe, pois quer ser um orgulho para ela.  
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 As produções gráficas 

 

Primeira unidade de produção  

 

 

P: Conte uma história sobre este adolescente. 

D: Ah! É um aí que eu conheço. Eu fiz um skatista que gosta de lazer, de ficar com a família, 

de sair, de fazer as coisas do mundo. 

P: Como ele está se sentindo agora? 

D: Ele ta feliz. 

P: Por que ele está feliz? 

D: Porque a família dele ama ele. 

P: Qual é o passado dele? 

D: Só coisa ruim. 

P: E qual será o futuro? 

D: Ah! Ele vai ser um grande empresário. 
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Análise da primeira unidade de produção 

 

 Observando a produção de Daniel, vemos que a figura humana desenhada trata-se 

de uma estereotipia que, de acordo com van Kolck (1968), se realizada por pessoas com 

mais de 12 anos de idade pode expressar tentativas de evasão, próprias de pessoas 

inseguras e dúbias. A autora, citando Levy (1958), ressalta que esta característica é 

geralmente encontrada em desenhos de adolescentes que se sentem rejeitados e 

inseguros. Hammer (1980) concorda com estas afirmações e coloca que, ao fazer um 

desenho estereotipado, o sujeito está expressando desprezo e hostilidade com relação a si. 

Também citamos van Kolck (1984) que considera que certo zoomorfismo pode indicar 

regressão. 

Estas tentativas de evasão também podem ser percebidas mediante o conteúdo da 

história, já que foi necessário realizar um pequeno inquérito e as respostas obtidas foram 

bastante genéricas. Também podemos identificar certa hesitação em falar sobre o passado, 

dizendo apenas que foi „só coisa ruim‟ (sic) e, com relação ao futuro, o coloca como feliz e 

idealizado. Podemos, então, inferir que Daniel prefere não entrar em contato com um 

passado que poderia trazer como futuro assustador, que ele mesmo coloca que seria a 

„cadeia ou a morte‟ (sic).  Do mesmo modo, idealiza um futuro com boa profissão („ele vai 

ser um grande empresário‟ (sic) e o desejo de se formar em engenharia ou medicina) e a 

constituição de uma família. Observando a falta de confiança que Daniel tem em si, 

ressaltamos a presença do skate no desenho e retomamos Hammer (1980), que diz que 

quando há no desenho materiais que possam servir de apoio, este elemento pode ser 

interpretado como necessidade que o sujeito tem de apoio ou ajuda. Deste modo, 

entendemos que Daniel pode ter expressado seus sentimentos de insegurança como 

descrito anteriormente. 

Por conta de todos esses elementos que indicam insegurança e idealização, citamos 

Klein (1957) que explica que a identificação plena com o objeto bom possibilita a sensação 

do eu possuir bondade própria, o que faz o sujeito confiar na existência da bondade e assim 

poder ter mais segurança em meio as adversidades cotidianas. A autora também coloca que 

a idealização e o objeto idealizado originam-se predominantemente da ansiedade 

persecutória e muito menos da capacidade de amar. Inferimos, então, que o adolescente 

não possua objetos bons internalizados fortes o suficiente que o permitam ter segurança em 

si e que neutralize eficazmente a perseguição.  

Outro mecanismo de defesa que parece ser utilizado por Daniel é a racionalização, 

visto a sua colocação com relação à medida sócioeducativa que cumpre. O adolescente se 

diz agradecido pela pena que recebeu, pois o salvou de conseqüências piores dos seus 
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atos, como uma pena pior ou a morte. Por outro lado a medida sócioeducativa parece ser 

um modo de controle para que ele não volte a cometer infrações.  

Outro fator que merece ser destacado é a ausência de corpo, já que van Kolck 

(1984) entende a omissão de elementos do desenho como indicadora de conflito. Este 

conflito em relação ao corpo, possivelmente derivado do luto pelo corpo infantil 

(ABERSTURY, 1978; KNOBEL, 1970b), nos permite considerar que o adolescente ainda 

não‟ tem condições de elaborar este luto. 

No entanto, com relação à história e considerando o referencial de análise de Tardivo 

(1997) podemos identificar alguns movimentos como as tendências construtivas, que diz 

respeito a necessidades de cura, de aquisição, de realização e autonomia, assim como de 

crescimento, de recuperar partes sadias e de evitar danos físicos e psicológicos. 

Observamos estas tendências pelo desejo que Daniel apresenta de evitar amizades e 

elementos que estejam ligados à época em que cometia infrações, o esforço que diz fazer 

para não voltar a infracionar, e o desejo de construir um futuro diferente que do que aquele 

que considerava estar destinado. 

Deste modo, sabendo que o trabalho de reparação se dá necessariamente pelo a 

partir do processo de identificação com o objeto amado, para que o sujeito possa recriar e 

experimentar a bondade dos pais em fantasia, entendemos que Daniel pode está 

vivenciando este desejo, mas não encontra condições por não ter objetos internos 

suficientemente bons. 
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Segunda unidade de produção 

 

 

P: Conte uma história sobre este pai. 

D: É um cara trabalhador. Só gosta das coisas certas. Ele trabalha para sustentar os filhos. 

Gosta de ficar com a família durante a semana. Ele tem um coração bom. 

P: Como este pai está se sentindo? 

D: Orgulhoso. 

P: Orgulhoso de que? 

D: De ter as coisas certas, de os filhos não mexer com coisa errada. É porque ele soube dar 

educação, né, senhora? 

P: Então ele se orgulha dos filhos porque eles não mexem com coisa errada? 

D: É, né, senhora. O pai tem que tá em cima, tem que dá educação. Se o pai não ficar em 

cima. Aí já viu, né? Dar educação é a melhor coisa, né? O pai, a mãe só querem nosso 

bem. 

 

Análise da segunda unidade de produção 

 

 A segunda unidade de produção de Daniel nos permite identificar como principal 

mecanismo de defesa a idealização, já que o pai presente na história é um pai ideal, 
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protetor, provedor, orgulhoso e presente. Este pai da história parece ser diferente do seu pai 

real que não mora com ele há mais de dez anos e não esteve presente em um momento 

difícil da sua vida (período que esteve internado na Fundação CASA). Da mesma maneira, a 

relação que ele mantém com o pai substituto na pessoa do padrasto parece não ser 

satisfatória, visto que o que ele trouxe na entrevista sobre a relação deles foram as 

discussões. 

 Considerando que a idealização se trata de uma defesa resultante das ansiedades 

persecutórias ante a um objeto destruidor é possível inferir que a figura paterna internalizada 

trata-se de uma figura negativa. A imagem paterna negativa e ausente traz conseqüências 

no desenvolvimento psíquico do sujeito, pois, de acordo com Aberastury e Salas (1978), 

durante o declínio do complexo de Édipo do menino, quanto menos presente o pai estiver, 

mais terrorífica será a sua imagem. Outro fator importante relacionado à imagem do pai 

ausente, continuam os autores, é a falha no processo de identificação, isto porque o filho vê-

se obrigado a tomar papel do pai, o que lhe é impossível de realizar em todas as instâncias 

(biologicamente e psicologicamente). De acordo com Klein (1967), o processo de 

identificação vivenciado de modo adequado, por sua vez, é extremamente necessário para o 

trabalho de reparação. 

 De acordo com o referencial de Tardivo (1997), também é possível perceber como 

atitude básica a insegurança, que denota necessidade de proteção, abrigo e ajuda. 

Inferimos isto de acordo com a história do adolescente que, no sentido de não ter sido 

protegido, dá aos pais a responsabilidade de educar os filhos para que eles não cometam 

infrações. Entendemos que ele sente como negligência dos pais o fato de ele e os irmãos 

terem chegado à delinqüência. Do mesmo modo, podemos afirmar que as figuras parentais 

foram internalizadas de forma negativa no que diz respeito à ausência e falta de cuidado. 

Somado a estes fatores descritos acima, observamos também que Daniel demonstrou 

necessidade de suprir faltas básicas como de ser cuidado e protegido. 

 Novamente podemos identificar a associação entre uma personalidade insegura, que 

demonstra necessidade de suprir faltas básicas e a qualidade da figura paterna introjetada. 

Compreendemos isto baseados nos escritos de Aberastury e Salas (1978) que dizem que 

um pai ausente psicologicamente gera no sujeito sentimentos de abandono e solidão, o que 

traz como conseqüência uma exigência interna paralisante e atormentadora, que faz com 

que o procure de forma contínua dentro de si os limites que o pai não soube ou não pôde 

colocar desde o exterior. Na tentativa de substituir o papel do pai, o filho experimenta uma 

eterna nostalgia da figura paterna e sua busca por ela se torna permanente. 

 Com relação ao desenho, assim como na produção anterior, verificamos a ausência 

do corpo, o que reforça a idéia do conflito com relação ao corpo devido às dificuldades de 

elaborar o luto pelo corpo infantil (ABERASTURY, 1978; KNOBEL, 1970b; DIAS, 2000). Esta 
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é uma informação que corrobora com o pressuposto de que Daniel apresenta dificuldade em 

lidar com os conflitos da adolescência. Klein (1957) coloca que é própria de uma 

personalidade bem desenvolvida a capacidade de emergir de estados depressivos, de 

crises e de reconquistar o sentimento de segurança interna. Para isto é necessário ter 

objetos bons fortes internalizados e, por estes motivos, inferimos que as imagos parentais 

de Daniel não dão base satisfatória para que ele possa lidar adequadamente com as crises 

que perpassam o desenvolvimento.  

 Ainda com relação ao desenho da figura humana, ressaltamos os olhos, que foram 

desenhados como sendo somente as pupilas (sem a órbita do olho) e que podem significar, 

segundo van Kolck (1984) penetrante cautela e limitado campo de visão de quem tem 

tendências paranóicas. A omissão de orelhas, quando não se justifica, pode sugerir 

alucinação auditiva, mas também pode ser um sinal de indiferença em relação ao sexo 

masculino e sua aparência. A mesma autora coloca que a presença de óculos pode ser um 

símbolo de alto status social. O nariz desenhado por ele pode ser interpretado como 

persistência na maneira infantil de desenhar. Estes sinais no desenho nos permitem inferir 

que as defesas e as ansiedades são predominantemente persecutórias, ou seja, oriundas 

da posição esquizo-paranóide. 

 Van Kolck (1984) também explica que a boca grande indica ambição e oralidade e, o 

fato de ela ter sido desenhada para cima, tipo palhaço, pode significar desejo de obter 

aprovação, assim como pode indicar afeto não apropriado. Esta ambição pode também ser 

verificada nos desejos para o futuro de Daniel e o desejo de obter aprovação pode ser 

identificado na história, quando ele diz que o pai se sente orgulhoso de ter um filho que faz 

as coisas certas e na entrevista, já que as respostas parecem ter sido dadas a fim de obter 

aprovação da pesquisadora (como, por exemplo, sua visão sobre a medida socioeducativa). 

 Estas informações vêm de encontro com o que foi colocado anteriormente, que a 

falta de objetos bons e fortes gera insegurança, expressada neste caso também pela 

necessidade de aprovação. Ressaltamos também a ambição, que neste caso também pode 

ser entendida como uma defesa pertencente à psicodinâmica de Daniel. Afirmamos isto 

baseados em Riviére (1962), que explica que a ambição trata-se de uma forma de impulso 

de viver e pode ser relacionada com toda espécie de bem. Porém, em última análise, ela 

constitui provas para o próprio sujeito de que ele é bom e assim se torna garantia contra os 

impulsos maus, sendo defesa do medo da retaliação ou punição.  
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Síntese do Caso 

 

As produções gráficas e o conteúdo da entrevista de Daniel nos permitem dizer que 

a idealização é o mecanismo predominante utilizado por ele. Esta constatação é de extrema 

importância visto que todos os dados que temos sobre ele estão ligados e este modo de 

funcionamento. Partindo do princípio de que a idealização é uma defesa das ansiedades 

persecutórias e, quanto mais idealização, maior é o grau de perseguição (KLEIN, 1957) e, 

mesmo sabendo que a idealização trata-se de um mecanismo próprio da adolescência, 

podemos fazer algumas inferências acerca da introjeção dos objetos parentais e da 

interação de Rafael com eles. 

Para isto, retomamos os escritos de Grinberg (1963) que explica que o processo de 

idealização se dá quando o ódio projetado no objeto transforma a pessoa amada e perdida 

em perseguidor e abala a crença nos objetos internos bons. É esperado que gradualmente o 

sujeito vá obtendo confiança nos objetos externos para que possa fortalecer sua confiança 

na pessoa amada perdida e assim aceitar que o objeto não seja perfeito e que não é mais 

necessário temer a vingança.  

No caso de Daniel, alguns elementos como a evasão, a insegurança, a necessidade 

de proteção, de abrigo e ajuda, podem ser indícios de que o adolescente não tenha 

internalizado objetos suficientemente bons, assim como explica Klein (1957), para 

processos fundamentais como a integração do ego e a síntese do objeto acontecessem de 

forma satisfatória, possibilitando assim, a transposição da posição esquizo-paranóide para a 

posição depressiva e a elaboração desta.  Deste modo, o adolescente se vê incapaz de 

fortalecer a confiança no objeto, o que pode ter prejudicado seu processo de identificação. 

Ainda segundo a mesma autora, ressaltamos que identificar-se com um objeto bom e 

total dá ao ego a capacidade de preservar sua identidade e a sensação de possuir bondade 

própria. Identificar-se com uma figura paterna forte, daria a Daniel condições de 

(ABERASTURY; SALAS, 1978; VIZZOTTO, 1991) trabalho de reparação, ou seja, 

capacidade de elaborar as suas frustrações e manejar de forma construtiva os seus 

impulsos agressivos. Deste modo, as elaborações dos lutos próprios da adolescência 

poderiam estar sendo vivenciados de outra maneira, sem que Daniel chegasse a cometer 

actings. 
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3.6. CASO 6 – EDGAR¹  

 

 Dados gerais do caso 

 

Edgar estava com 17 anos, morava com os pais e um irmão, este que nunca havia 

cumprido medida sócioeducativa. Esta era a primeira vez que Edgar estava cumprindo L.A. 

e a infração cometida foi roubo de carro. Ele considerou que a medida foi justa e que estava 

sendo boa porque lhe dá a possibilidade de falar para as profissionais da instituição o que 

não fala com os pais. Edgar entende que „a conversa ajuda a pensar bem para não cometer 

outra besteira‟ (sic). 

Com relação à sua história de vida, Edgar não relatou detalhes, dizendo que sua vida 

sempre „foi normal‟ (sic), que se dava muito bem com os pais, que estes faziam tudo o que 

ele queria e que a única coisa que o incomodava eram as brigas constantes dos seus pais. 

Edgar colocou durante a entrevista que realizou assalto por três vezes e que fazia isto por 

conta da emoção que sentia, „por causa da adrenalina que dava‟ (sic). Depois do primeiro 

assalto, o adolescente diz ter percebido que não teria conseqüências negativas e que por 

isso decidiu continuar. Edgar foi internado após o terceiro assalto e sua internação, segundo 

o adolescente, trouxe mudanças para sua casa, pois seus pais pararam de brigar. 

 Também foi colocado que  ele não vê mudanças em si, a não ser o fato de que não 

faz mais coisas que considerava erradas. Ressaltou que sua relação com a família, amigos 

e vizinhos não mudou, todos continuam tratando-o da mesma maneira. 

 Edgar sempre estudou em escola pública, estava cursando o 3º ano do ensino médio 

e considera que o estudo é uma boa forma de arrumar um emprego. O adolescente disse ter 

como expectativas para o futuro são conseguir um bom emprego e fazer faculdade de 

Educação Física.  
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 As produções gráficas 

 

Primeira unidade de produção 

 

 

 

P: Conte uma história deste adolescente. 

E: Um adolescente que gosta de andar de skate. 

P: Onde ele está agora? 

E: Num parque. 

P: Como ele está se sentindo? 

E: Tá alegre porque tá fazendo o que gosta. 

P: No que ele está pensando? 

E: Na namorada. 

P: Como foi o passado dele? 

E: Bem triste porque ele queria um skate e não podia ter. 

P: E como será o futuro dele? 

E: Pode ser um professor. Só. 
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Análise da primeira unidade de produção 

 

 Diante da primeira unidade de produção de Edgar e da sua entrevista, podemos 

inferir que o adolescente teve uma atitude básica de oposição, visto suas respostas 

evasivas tanto na entrevista como no inquérito. Percebemos esta hesitação também pelo 

fato de Edgar ter feito um desenho estereotipado (desenho palito e com cara de palhaço) o 

que nos leva a pensar que ele se utilizou de muitos de mecanismos de defesa a fim de não 

se mostrar. Van Kolck (1968) e Hammer (1980) entendem que este tipo de figura significa 

evasão, denota insegurança, desprezo e hostilidade com relação a si mesmo, 

freqüentemente realizado por adolescentes que se sentem rejeitados e inadequados. 

 Somado a isto, destacamos o fato de que o adolescente aparenta ter a fantasia de 

que faz mal aos pais, já que quando esteve fora do contexto familiar (por conta da 

internação) os pais cessaram as brigas, ou seja, quando ele estava fora os pais foram 

felizes. Entendemos que esta fantasia deriva da culpa persecutória que Edgar deve sentir 

com relação aos pais que ele tem internalizado. Isto se confirma quando percebemos que 

ele tem desejo de atacar os pais, já que parece afrontar este incômodo que os pais 

causavam com as brigas. Do mesmo modo, parecia atacar as leis, já que sentia emoção em 

infracionar e não recebia nenhuma punição pelos roubos que cometia. 

 Grinberg (1963) coloca que este tipo de culpa funciona em sua expressão máxima 

em estados regressivos, quando o instinto de morte opera com toda intensidade e a 

angústia e a perseguição experimentadas são causadas pelas fantasias inconscientes 

relacionadas com as experiências de perda e frustração. O autor continua dizendo que um 

dos principais efeitos da vivência da culpa persecutória é o ressentimento, que é 

experimentado frente ao sentimento de que alguém querido tenha provocado frustração, 

perda ou agressão, e do qual o ego se sente vítima. Vemos, portanto, o modo como Edgar 

se relaciona com as suas figuras parentais, atacando-os, por conseqüência vivenciando a 

culpa persecutória que gera insegurança (visto as considerações de Klein (1957) que a base 

da segurança a predominância dos objetos bons internalizados) e ressentimento. Grinberg 

(1963) ressalta que quanto maior o ressentimento, maiores serão a culpa e a perseguição e 

mais difícil será a elaboração do conflito. 

 Por conta deste ressentimento que o adolescente sente pelos pais, parece-nos que 

eles são percebidos pelo como pais que não supriram suas necessidades básicas e que por 

isso ele teve uma história triste. Edgar diz na entrevista que a relação com os pais sempre 

foi boa porque eles sempre deram tudo o que ele quis. No entanto, entendemos que estas 

necessidades básicas estariam representadas na história pelo skate e vemos que ele tem a 

necessidade de tê-lo para se sentir alegre. Deste modo, inferimos que foram internalizadas 
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figuras parentais negativas, que teriam sido omissas por não suprir as necessidades do 

adolescente.  

 Os elementos do desenho podem reafirmar a idéia de que Edgar vivencia 

predominantemente uma posição mais primitiva, visto o tamanho dos olhos, que segundo 

van Kolck (1984) e Hammer (1980) permite ao pesquisador explorar a possibilidade de 

existência de tendências paranóides. A boca grande, de acordo com van Kolck (1984), 

indicam ambição, oralidade e intemperança, características estas que estão relacionadas 

aos aspectos da posição esquizo-paranóide. Afirmamos isto tendo em vista que a ambição 

também pode ser entendida como uma defesa contra os impulsos maus e do medo da 

retaliação (RIVIÉRE, 1962). 

Observamos também que Edgar desenhou um boné, com aba bem grande, sem ter 

feito nenhum outro tipo de vestuário. Este elemento, explica van Kolck (1984), indica 

regressão, ainda mais se associados a outros traços que indicam características 

semelhantes.  Compreendemos que este desenho foi feito por um adolescente e que trata-

se de um desenho estereotipado, no entanto, considerando que estas informações acerca 

dos elementos dos desenhos estão em consonância com outras que foram observadas, 

entendemos que é necessário considerá-las para melhor análise da psicodinâmica de 

Edgar. 

Os dados da produção e da entrevista de Edgar nos permitem afirmar que Edgar 

apresenta características próprias da adolescência, como a hostilidade frente aos pais e ao 

mundo em geral, o desejo de ir além das leis, entre outras. Estas características, de um 

modo geral, são transitórias (KNOBEL, 1970b e 1970c; 1991), mas o que chama atenção e 

exige cuidado, é o fato de serem percebidas características fundamentais da personalidade 

que são resultados das vivências da primeira infância e que, segundo Lorand (1950) 

resultam em dificuldades de caráter.  
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Segunda unidade de produção 

 

 

P: Conte uma história sobre o pai de um adolescente. 

E: O pai está feliz porque arrumou um emprego e conseguiu dar um skate de presente para 

o filho. 

P: Como foi a história deste pai? 

E: Ele tinha um filho que queria um skate e ele não podia dar porque ganhava pouco. Daí 

ele terminou os estudos, conseguiu um emprego melhor e deu o presente para o filho. 

P: Onde ele está agora? 

E: Trabalhando. 

P: Como será o futuro deste pai? 

E: Não sei. 

 

Análise da segunda unidade de produção 

 

 Nesta segunda unidade de produção, assim como na primeira, o adolescente 

também produziu uma figura humana estereotipada, o que nos permite pensar em uso 

excessivo de mecanismos de defesa e em evasão (VAN KOLCK, 1968; HAMMER, 1991). A 

localização do desenho na metade esquerda da folha, de acordo com van Kolck (1968) 
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também nos permite dizer de um comportamento impulsivo do adolescente, bem como de 

um predomínio do passado. Outro fator que corrobora para esta afirmação de impulsividade 

são os braços e pernas assimétricas que, para a mesma autora, este tipo de característica 

aparece em desenhos de sujeitos que sofrem de transtorno no controle dos impulsos e com 

excesso de espontaneidade. 

 A dificuldade em lidar com os impulsos vem de encontro com os dados encontrados 

na primeira unidade de produção de Edgar, em que foram observados características de 

personalidade bastante primitivas. Inferimos, com base nos escritos de Klein (1946) que há 

grande dificuldade de Edgar em dominar a ansiedade (fruto do instinto de morte dentro do 

organismo), pois, segundo esta autora, dominá-la trata-se de uma função própria de um ego 

avançado, ou seja, integrado. Assim, vemos que a personalidade deste adolescente vem se 

desenvolvendo de modo insatisfatório. 

 Outros elementos do desenho nos chamam atenção como o tamanho dos olhos que, 

segundo van Kolck (1984), por serem grandes podem significar a desconfiança do sujeito 

paranóico; e a boca grande, que pode indicar ambição, oralidade. O nariz de perfil no rosto 

desenhado de frente pode ter como significado a persistência na maneira infantil de 

desenhar, o que corrobora com a idéia de certo primitivismo visto a dificuldade de controle 

dos impulsos descrita anteriormente. 

 Com relação à história, o pai que não tinha condições de dar o que o filho precisava 

e que se esforça para suprir esta necessidade, parece ser o pai ideal para Edgar, nos 

permitindo identificar a idealização como mecanismo de defesa utilizado por ele. Esta 

segunda unidade de produção reafirma a forma como Edgar se relaciona com as figuras 

parentais internalizadas. O pai aparece nesta história como alguém provedor, que tem como 

papel principal suprir a suas necessidades e que só se alegrou quando pode dar o que o 

filho precisava. Edgar parece sentir que o pai está em débito com ele, numa permanente 

dívida de elementos que parecem fundamentais para a sua alegria (visto que o personagem 

da primeira história era alegre porque andava de skate. Supomos, então, que o skate 

represente a alegria do adolescente). 

 Retomamos os neo-kleinianos Aberastury e Salas (1978) que explicam que o pai tem 

um papel importantíssimo na vida da criança nos primeiros anos de vida e que a carência de 

contato (seja ela real ou psicológica) com ele nesse período é uma das raízes da rejeição 

que o filho sente e acarreta uma nostalgia que será a origem da busca permanente e 

desesperada de substitutos paternos. Sendo o pai o responsável por inserir na vida da crian 

lei e assim, auxiliar de forma fundamental na constituição do superego, uma das 

conseqüências da figura do pai ausente é a constante busca de limites por parte do filho. 

Este pode ser o caso de Edgar, que parecia estar desafiando o tempo todo a lei externa, 

cometendo delitos por conta de elementos internos („pela adrenalina que dava‟ - sic) e 
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sentindo uma falta permanente do suprimento de necessidades básicas que seriam função 

do pai suprir.  

 Vemos, portanto, que os resultados obtidos nesse caso são semelhantes a estudos 

que investigam a psicodinâmica de adolescentes infratores e que concluem que geralmente 

se tratam de jovens que apresentam desenvolvimento psíquico primitivo e que, dentro deste 

contexto, uma das manifestações disto seria a infração como uma tentativa de conseguir 

estes limites do meio externo (SENA; MACAHDO; COELHO, 2006; SUTO-FREITAS, 2006; 

GOLDENBERG, 1998; VIZZOTTO; SUTO, ALVISE; BORGES, 2004). 

 

 Síntese do Caso 

  

 Diante dos elementos encontrados nas produções e na entrevista de Edgar, 

podemos considerar que este adolescente tem desenvolvido sua personalidade de forma 

insatisfatória. Isto porque apresentou características como evasão oposição, insegurança, 

idealização, culpa persecutória, dificuldade de controlar os impulsos e indícios de tendências 

paranóides na produção gráfica. 

 É sabido que todas estas características são esperadas no período da adolescência, 

assim como descreveu Knobel (1970b; 1970c; 1991) e Aberastury (1971), entretanto, estes 

autores também ressaltaram que o que difere adolescência normal da adolescência que 

pode ser considerada patológica é a gravidade dos actings e a persistência dos traços que 

compõe este quadro nosológico, este que deve ser variável e transitório. 

 Deste modo, percebemos a dificuldade que Edgar apresenta em lidar com os 

conflitos próprios da adolescência, conflitos estes responsáveis pelo quadro citado acima. 

Assim, de acordo com que explica Lorand (1950), compreendemos que a dinâmica atual 

tem sua base nos primeiros anos da infância, visto que o autor explica que as dificuldades 

de formação do caráter se dão como resultado de um ajustamento insatisfatório na primeira 

infância, principalmente por conta do modo como a criança vive a resolução do complexo de 

Édipo. 

 Neste âmbito, destacamos a qualidade do relacionamento de Edgar com a figura 

paterna que ele introjetou. Vemos que sua atitude em relação a ela é de oposição e raiva e, 

sabemos de acordo com Aberastury e Salas (1978) que as conseqüências de figura paterna 

negativa, assim como a figura ausente, impactam na saúde mental do indivíduo. Isto porque, 

além de outras conseqüências, gera no filho uma imagem de abandono e solidão, o que o 

faz procurar dentro de si constantemente os limites que o pai não soube colocar no exterior. 

Este parece ser o movimento que Edgar expressa ao dizer que “assaltava por conta da 

adrenalina que sentia” (sic). Também parece que este sentimento de abandono implica no 

processo de identificação do sujeito com a figura parental. Visto que, de acordo com Klein 
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(1957), o processo de identificação vivenciado de modo adequado é extremamente 

importante para que o trabalho de reparação aconteça, inferimos que é esta dificuldade que 

impossibilita a elaboração das posições esquizo-paranóide e em seguida, a posição 

depressiva e, por conseguinte, o desenvolvimento da personalidade de modo satisfatório. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando os objetivos deste estudo que dizem respeito à investigação dos 

conteúdos do funcionamento da dinâmica psíquica e à descrição da percepção das 

interações afetivo-relacionais em relação à figura paterna de adolescentes que cometeram 

infração, é possível fazer algumas considerações sobre estes aspectos a partir dos 

resultados encontrados. 

 Entretanto, primeiramente é necessário ressaltar que, em estudos em que se 

pretende investigar a personalidade de adolescentes, é fundamental que se tenha em vista 

as características próprias deste período. Assim como colocaram Maurício Knobel e 

Arminda Aberastury, a adolescência trata-se de um processo evolutivo em que o indivíduo 

estabelece uma identidade adulta por meio da elaboração de alguns lutos. Isto faz com que 

desencadeie uma série de sintomas que formam a “síndrome da adolescência normal” e que 

aparentam caracterizar um quadro nosológico. Pudemos notar neste estudo que este é um 

estado transitório e variável e que é esperado que adolescentes tenham condutas anti-

sociais e que pareçam ser psicopáticas.  

Sendo assim, compreendemos que diante desses adolescentes em conflito com a 

lei, seja questionável afirmar que se trata de casos de psicopatologia. No entanto, esta 

afirmação torna-se possível na medida em que se percebe a gravidade das suas ações (dos 

actings) somada aos resultados obtidos por meio da entrevista e do Procedimento de 

Desenho-Estória com Tema, pois observamos que, de um modo geral, o primitivismo, a 

infantilização e a predominância de mecanismos de defesa esquizóides estiveram presentes 

na produção desses seis adolescentes. Estas características são de extrema importância 

para uma compreensão geral da psicodinâmica dos participantes, visto que fica clara a 

dificuldade de transposição da posição esquizo-paranóide para a posição depressiva, 

impedindo que estes adolescentes obtenham os ganhos da elaboração desta posição. Isto 

nos permite concluir que há nestes participantes dificuldades de crescimento e evolução da 

personalidade. Inferimos isto sem deixar de considerar as questões ontogenéticas, já que a 

influência da história de vida dos adolescentes foi fator fundamental em seu 

desenvolvimento. 

Podemos concluir também que esta condição está estreitamente ligada à influência 

da figura paterna, visto que foi percebida falha na sua função, no sentido de que em todos 

os casos ela pareceu ter sido introjetada de forma negativa, aparecendo sempre como figura 

idealizada nas histórias, cujos pais são bons e presentes, nos permitindo dizer que há na 

fantasia uma busca por um pai bom e protetor, diferente da figura paterna que foi 

internalizada. A presença maciça de idealização indica que estes adolescentes não se 
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relacionam com figuras internas integradas, totais, reafirmando, assim, a conclusão de que 

esses participantes funcionam, predominantemente, em uma posição mais primitiva. 

Observamos que nestes seis casos, os adolescentes apresentaram dificuldades de 

identificação com a figura paterna, e introjeção do pai o que, seria imprescindível para que o 

trabalho de reparação se desse de forma satisfatória, possibilitando assim, a base 

necessária para que os participantes vivenciassem adolescência com condições de se 

chegar a uma personalidade adulta plenamente desenvolvida.  

Diante destes resultados, podemos afirmar que o modo como se dá o 

desenvolvimento psíquico é fator determinante para que o indivíduo seja levado à conduta 

delituosa.  Assim, entendemos que quando se pretende investigar a conduta delinqüente de 

adolescentes, somado aos fatores sociais, econômicos e culturais, é fundamental que a 

estrutura e dinâmica psíquica, bem como a constituição e dinâmica da família do sujeito 

devem ser bastante estudadas. 

Entendemos que a difusão dos conhecimentos acerca do funcionamento normal e 

patológico dos indivíduos e, principalmente sobre as funções do pai e da mãe, é 

imprescindível no eu diz respeito à higiene mental e prevenção de transtornos na infância, o 

que é extremamente necessário quando se pretende intervenções que tenham benefícios à 

curto, médio e longo prazo.  

Deste modo, o conhecimento científico construído acerca da delinqüência juvenil 

poderá contribuir para o investimento em diversas ações sociais. No que diz respeito à 

prevenção primária e secundária, há a possibilidade de se atingir o âmbito familiar e o 

indivíduo antes que chegue à adolescência de modo que lhe seja proporcionado condições 

para um bom desenvolvimento psíquico. Isto pode ser realizado por meio do serviço de 

psicologia em escolas e em outros lugares em que esta população possa ser alcançada.  

É sabido que a psicologia pode contribuir na prevenção, desde os primeiros meses 

de vida da criança, zelando pela relação dela com as pessoas que exercem as funções 

parentais. Isto seria possível por programas de saúde que atendem a família como um todo. 

No entanto, em primeira instância é de extrema importância que o indivíduo que se tornará 

pai ou mãe tenha os requisitos de ordem externa, mas indispensáveis para cumprir suas 

funções garantidos. Assim, seriam necessárias intervenções que acompanhassem os pais 

desde a gestação. 

Este conhecimento também pode contribuir para o trabalho de profissionais que 

fazem o tratamento de adolescentes que já tenham infracionado e que agora cumprem 

medidas sócio-educativas, visto que o acompanhamento psicológico compõe as exigências 

da medida. 
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ANEXO I – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UMESP 
 
 

 



107 

 

ANEXO II – AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA  
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ANEXO III – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (INDIVIDUAL) 
 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 
PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DA SAÚDE  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Eu,________________________________________________, responsável legal 

pelo menor _____________________________________________ consinto que este 

participe deste estudo, que tem por objetivos: investigar conteúdos da estrutura e 

funcionamento da dinâmica psíquica desses adolescentes; descrever a percepção das 

interações afetivo-relacionais desses adolescentes em relação à figura parental caracterizar 

uma amostra de adolescentes infratores em cumprimento de medidas sócio-educativas 

quanto aos aspectos sócio-demográficos e culturais. Isso quer dizer que pretende-se 

estudar as condições que estes jovens têm de estabelecer afetos. Com isso, espera-se que 

este estudo possa contribuir na criação condições futura de técnicas psicológicas que os 

auxiliem no desenvolvimento de suas capacidades de lidar com afetos e conflitos de 

maneira mais saudável. 

Fui informado (a) que serão coletados desenhos-estórias realizados pelo menor sob 

minha responsabilidade e que o presente estudo, que tem caráter acadêmico, será realizado 

pela psicóloga Juliana dos Santos Rodrigues, sob orientação da Profª Drª Marília Martins 

Vizzotto, docente do Programa de Pós Graduação em Psicologia da Saúde da Universidade 

Metodista de São Paulo. 

Declaro ter compreendido as informações e estou ciente de o adolescente em 

questão não sofrerá nenhum prejuízo de ordem psicológica e física e que a minha 

privacidade e a do menor sob minha responsabilidade será preservada. É de meu 

conhecimento que, caso haja contratempos ou alguma necessidade, a psicóloga 

compromete-se a dar apoio psicológico e/ou fazer encaminhamento à instituição adequada 

para tal, em comum acordo com os técnicos da área psicológica, responsáveis pela 

instituição.  

Fui esclarecido de que não arcarei com nenhum custo por participar desta pesquisa. 

Concordo que os dados sejam publicados para fins acadêmicos ou científicos, desde que 

seja mantido o sigilo sobre a participação do respectivo adolescente. Acrescento ainda que 

fui informado (a) de que poderei a qualquer momento comunicar a desistência do menor sob 

minha responsabilidade em participar do estudo, sem que haja nenhum prejuízo. 

 

Mauá ____/____________________/____. 

Assinatura do responsável pelo participante_______________________________________ 

Documento de Identificação_______________________________________ 

Assinatura da pesquisadora_______________________________________ 
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ANEXO IV – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Dados de Identificação                                                                              Data:___/___/____ 

 

Iniciais:________________    Idade________  Medida sócio-educativa: (  ) P.S.C. (  ) L.A. 

É a primeira vez que cumpre medida sócio-educativa?   (  ) Sim     (   ) Não 

Escolaridade:__________________________ Tipo de escola:     (  ) Pública        (  ) Privada 

Se parou de estudar, por que? _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

O que o estudo significa para você?_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Dados familiares 

 

Com quem mora?___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Os pais estão juntos ou são separados?______________ Quanto tempo? 

_________________ 

Tem irmãos? Quantos? ______________________________________________________ 

Algum irmão já cumpriu medida sócio-educativa? __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Sobre a medida 

 

Como avalia a medida sócio-educativa? Considera que foi justa? _____________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Qual é a infração cometida?___________________________________________________ 
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Histórico de vida 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Como você se vê hoje? ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Quais são as suas expectativas de futuro? ______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 


