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RESUMO 

 

Análise do processo de Psicoterapia Infantil de um paciente, com 11 anos, do sexo masculino, 

6.ano do ensino fundamental II, cuja mãe procurou a Clínica de uma Universidade com a queixa de 

mau comportamento, absenteísmo escolar e uso de drogas. Verificamos que a representação lúdica 

possibilitou um diálogo verbal e orientação para a diminuição do uso da droga e ao retorno aos 

estudos permitindo a criança manifestar e elaborar seus conflitos.  
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INTRODUÇÃO 

 

O ludodiagnóstico é uma ferramenta utilizada pelo psicólogo com a criança, após as entrevistas 

iniciais com os pais, e tem como objetivo o diagnóstico e intervenção clínica, através de materiais 

lúdicos que possibilitam a expressão de conteúdos do mundo interno e externo do paciente.  

AFFONSO (2012) caracteriza como um instrumento utilizado que permite ao terapeuta a 

investigação e o diagnóstico do funcionamento mental da criança. Em geral, na sessão lúdica são 

usados materiais estruturados, tais como: família de bonecos, casinha com quarto, banheiro, sala e 

coxinha, animais domésticos e selvagens, etc., e materiais não estruturados, como: lápis, massa de 

modelar, brinquedos de construção e etc. Trata-se de uma técnica utilizada nos primeiros encontros 

com o terapeuta e nas sessões de psicoterapia infantil. É importante mencionar que por ser uma 

técnica livre a criança pode escolher a sua forma de expressão, dramatizando, conversando 

verbalmente ou desenhando (TARDIVO, 2012, p.175).  

Cabe ao psicólogo interpretar, mediante observação e associação livre estabelecendo uma 

comunicação e um vínculo terapêutico com a criança inserida no contexto clínico lúdico 

psicanalítico. Diante do brincar, do brinquedo e brincadeiras, o profissional utiliza esta interação 

lúdica a fim de observar o comportamento, identificando e diagnosticando a projeção dos conflitos 

infantis, tal como propõe a técnica psicanalítica  WINNICOTT (1975); KLEIN (1932).  

KLEIN em A Psicanálise de Crianças (1932, p.7-8) afirma que “A criança expressa suas 

fantasias, seus desejos e experiências reais numa forma simbólica através do brincar e dos jogos.” 

Sendo assim, o brincar é uma linguagem como nos sonhos, conforme a teoria de Freud. 

Analisando o brinquedo e a forma de brincar da criança nas sessões ludoterápicas podemos 

observar as representações das vivências infantis e que podem envolver:  o ambiente, a dinâmica 

familiar, o contexto geral em que a criança está inserida, seu papel e a sua função da família e, 

também, possíveis dificuldades, como por exemplo, as escolares. 

Neste estudo, abordaremos a dependência química presente no contexto familiar de um 

paciente e a análise da hipótese de que o seu envolvimento com as drogas pode caracterizar um 

sintoma do ambiente, familiar e social, com aspectos prejudiciais para o seu desenvolvimento.  

É importante ressaltar que o envolvimento com as substâncias psicoativas cresceram 

rapidamente nos últimos anos no Brasil e atender às necessidades de saúde de pessoas com 

problemas relacionados ao uso e abuso de álcool e outras drogas nesta velocidade, vêm se tornando 

uma difícil tarefa dos órgãos públicos de saúde, principalmente, quando envolve crianças e 

adolescentes (ROMÃO; HIGA, 2015). 
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Pesquisas recentes feitas pelo II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD), 

realizado em 2006 e 2012 no Brasil, revelam que 7% da população adulta já experimentou maconha 

na vida, representando oito milhões de pessoas. No último ano, 3% da população adulta fez uso 

frequente de drogas, o que equivale a mais de três milhões de pessoas.  Este estudo revela que na 

adolescência, quase 600 mil adolescentes (4% da população) já usou maconha pelo menos uma vez 

na vida, enquanto o resultado de uso no último ano foi idêntico a dos adultos (3% equivalente a mais 

de 470 mil adolescentes). Apesar de um resultado muito próximo entre adultos e adolescentes no 

último ano, o estudo mostrou um aumento de usuários adolescentes quando se compara a proporção 

entre os anos 2006 e 2012. Outro dado revelado é que a idade inicial do uso de drogas ocorre pela 

primeira vez antes dos 18 anos de idade e em mais de 60% dos usuários fazem uso de maconha. A 

experimentação é um indicador importante, pois esta associada com o desenvolvimento de 

dependência e/ou o abuso de outras substâncias.  

Segundo a pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2012, 

no pais inteiro, 7,3% dos adolescentes já tiveram alguma experiência com as drogas e 86% dos 

estudantes com idades entre 13 e 15 anos.  

Atualmente, ao nos depararmos com os usuários de drogas, dependência química e abstinência  

devemos levar em conta a subjetividade de cada indivíduo, examinando desde a sua inserção no 

mundo das drogas, as suas influências ambientais e o contexto que a droga se instala. Rezende (1997, 

p. 6) afirma, “como as substâncias não correm atrás de ninguém, passamos a observar mais 

cuidadosamente os aspectos da personalidade dos pacientes”. Este autor discorre que existem 

algumas personalidades que tendem a ser mais propensas ao consumo de drogas ilícitas como, 

pessoas imediatistas, impulsivas e com pouquíssima tolerância a frustrações. São estudos que 

favorecem a investigação dos efeitos comportamentais na vida do sujeito, como graves falhas na 

capacidade de pensar e simbolizar; impulsos comportamentais que causam prejuízo no convívio 

social. No entanto, os estudos atuais (ZAVASCHI, 2009; LARANJEIRAS, 2013) consideram que 

devemos investigar a droga como um dos fatores de uma tríade que inclui o indivíduo, sua relação 

familiar e o seu ambiente sócio cultural.  Nem sempre a família reconhece seu papel diante um 

dependente químico e isso pode afastá-lo desse grupo e deixá-lo cada vez mais próximo das drogas, 

pela falta de reconhecimento da interligação dos vários fatores, internos e externos, envolvidos. 

 

Dependência Química Infantil  

Estudos mostram que o primeiro contato com o álcool e drogas ocorre na adolescência, sendo 

nas últimas décadas este contato cada vez mais precoce, bem como o abuso e dependência dessas 

substâncias, segundo BESSA; BOARATI; SCIVOLETTO (2011).  
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O início da adolescência coincide com a fase da experimentação, é característico dessa fase 

comportamentos e atitudes que visam o conhecimento do mundo que se apresenta ao indivíduo em 

formação, A principal função da adolescência é a construção da própria identidade, imagem corporal 

e papel social (BESSA et al., 2011).  Portanto, este período na vida do jovem é delicado devido à 

presença de incertezas e inseguranças e há escolhas a serem feitas. Diante essas questões, o 

adolescente precisar ser orientado pelos pais, estimulado positivamente e amparado como nos 

primeiros anos de vida, pois o seu envolvimento social é ampliado, portanto os riscos e 

vulnerabilidade do adolescente aumentam.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define adolescência como sendo o período da vida 

que começa aos 10 anos e termina aos 19 anos completos. A adolescência é dividida pela OMS em: 

Pré-adolescência – dos 10 aos 14 anos, Adolescência – dos 15 aos 19 anos completos e Juventude – 

dos 15 aos 24 anos. Sendo que no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) postula a 

adolescência, na faixa etária dos 12 até os 18 anos de idade completos, sendo referência, desde 1990, 

para criação de leis e programas que asseguram os direitos desta população. 

 

A Família do Dependente Químico.  

 Na literatura existem diversos trabalhos que refletem a necessidade e a importância do 

envolvimento familiar e sua inserção para melhor resultado no tratamento de dependentes químicos, 

apesar deste dado a maioria dos estudos está com o seu olhar voltado para o dependente visto como 

o problema instalado no núcleo familiar que precisa ser tratado. Observamos que a doença é 

projetada neste indivíduo que aqui pode ser um sinal de alerta de uma dinâmica familiar conflituosa, 

ou seja, um sintoma de uma disfunção familiar.  

Segundo REZENDE (1997) existe um padrão no histórico familiar que contribui para o uso 

de substâncias psicoativas, como ausência paterna, caracterizada pela permissividade da genitora ou 

autoritarismo da mesma que faz com que o pai se afaste também do seu filho.  Já  PAZ E COLOSSI 

(2013) caracterizam o alcoolismo de um dos pais, transmissão genética familiar, separação dos pais, 

estrutura e relação afetiva familiar, dificuldade de comunicação como indicadores potenciais de 

riscos no uso de substâncias.  

Esta abordagem não tem como objetivo culpabilizar os pais, mas vem propor um caminho 

diferente, enxergar aquilo que está por trás da dependência, como ela se instalou naquela família, 

qual é a dinâmica familiar e o contexto que o dependente está inserido.  

Segundo MINUCHIN E FISHMAN (1990) a dinâmica familiar é composta de subsistemas e 

fronteiras que regem o funcionamento da família, há uma hierarquia e a interação depende de como 

os membros se dispõem em relação ao outro, assim numa relação não há como olhar apenas para 

um só indivíduo, mas sim a quem participa daquele relacionamento e está no convívio.  
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Podemos dizer que um conflito se instala na adolescência quando o adolescente destoa da 

órbita familiar e vai à busca do desconhecido, pois não há espaço para a exploração e 

experimentação naquele sistema. Portanto, a adolescência por si só já traz para o sistema familiar 

uma peça que pode não se encaixar na dinâmica familiar e quando combinada com abuso de 

substâncias ilícitas é possível que resulte numa quebra no vínculo entre pais e filhos, onde a busca 

pelo prazer é vista como afronta e desobediência, reforçando assim ainda mais esse comportamento 

que pode estar relacionado à busca da autonomia e independência.  

Segundo PAZ E COLOSSI (2013), o consumo de drogas pode estar também relacionado à 

aquisição da autonomia do adolescente diante do sistema familiar no seu processo de individuação 

onde surgem alguns sintomas de comportamento devido à estrutura familiar não conseguir a 

adaptação a mudanças e assim a individuação do adolescente pode ser encarada pela família como 

um grande sofrimento e não como uma tentativa natural de um processo de desenvolvimento de 

separação.  

 

 OBJETIVO:  

Investigar como a expressão lúdica é um facilitador para a compreensão e terapêutica da 

problemática infantil no uso de drogas. 

 

MÉTODO:  

Consiste em analisar sessões lúdicas de um atendimento em Psicoterapia Breve Infantil 

Psicodinâmica. As sessões lúdicas foram transcritas após os atendimentos e serão apresentadas nesta 

pesquisa alguns trechos das sessões com as respectivas análises. 

 

Participantes: 

Participaram desse estudo duas pessoas que procuraram o atendimento psicológico em uma 

clínica- escola de uma faculdade, a mãe e seu filho. Com o objetivo de assegurar a identidade dos 

participantes e manter o sigilo do caso, vamos identificá-los com nomes fictícios de Caio e Sra. 

Antônia. É importante ressaltar que o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi explicado à 

mãe do paciente, tornando-a ciente que os dados obtidos nos atendimentos seriam utilizados para a 

pesquisa. 

Sra. Antônia: Uma mulher de 47 anos, possui 04 filhos e dois netos e reside com os mesmos. 

Separada de seu esposo  há cinco anos e estava sem emprego. 
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Caio: Pré-adolescente de 11 anos, 6 ano do ensino fundamental II, com problemas 

comportamentais de agressividade e absenteísmo escolar, usando drogas desde os 09 anos. A mãe 

supunha que o adolescente fumava maconha e temia o uso de outras substâncias químicas. 

 

Procedimento: 

Os atendimentos foram realizados semanalmente em uma Clínica durante dez meses num total 

de 16 encontros. Primeiramente, foi realizada a anamnese com a mãe da criança, teste gráfico e 

intelectual. Após,  foram realizados os atendimentos de ludoterapia. 

 

Material:  

Para as sessões lúdicas de psicoterapia foram utilizados: bonecos, animais de plástico 

selvagens e domésticos; folhas de sulfite, guaches, pincéis; lápis de cor; tesoura; cola, enfim 

materiais, tal como prescreve a técnica lúdica (AFFONSO, 2012). 

 

Anamnese 

A mãe do paciente relatou que percebeu alteração no comportamento do filho quando ele tinha 

nove anos de idade quando foi chamada na escola várias vezes sobre ausência escolar do filho. 

Segundo ela, a criança chegava sempre por volta das 20 horas em casa e alegava que estava 

brincando com colegas. Sra. Antônia atribui a mudança do comportamento a novas amizades que o 

filho fez nesse período e coincidiu com a retirada tardia da chupeta. Nesta época a mãe já estava 

separada do marido e nos finais de semana permanecia em bares, com excessivo consumo de bebida 

alcoólica.  

O paciente passou também a apresentar agressividade com seus familiares, houve suspeita de 

pequenos furtos em sua casa e na casa do pai que visitava semanalmente.  

Caio pouco convivia com o pai que possuía episódios de depressão e etilismo, com histórico 

de internações. O pai não contribuía na educação do filho e passou a beber após a gestação de Caio 

a convite da mãe.  

A avó materna do paciente apresentava um histórico de etilismo e chegou a perder a guarda 

de seus filhos e Sra. Antônia viveu em um abrigo durante 04 anos. O irmão do paciente também 

passou a apresentar episódios de etilismo e agressividade com o paciente havendo discussão devido 

aos pequenos furtos e brigas entre eles.  

Segundo a genitora, o paciente é fruto de um relacionamento com um homem mais novo, na 

época o pai tinha 19 anos e era amigo do ex-marido dela. A gravidez foi desejada pela genitora e 
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planejada aos 35 anos, porém, a notícia não foi recebida de forma positiva pelo pai, avós paternos e 

irmãos do paciente, que sugeriram o aborto ou teste de DNA. Senhora Antônia manteve a gravidez, 

mesmo com rejeição e falta de apoio de todos que lhe eram próximos, porém, após o nascimento do 

filho, se dizia envergonhada e dessa forma, passou a fazer uso do álcool. 

A mãe do paciente sempre trabalhou e a educação de Caio ficou aos cuidados de sua irmã mais 

velha, que possui filhos da mesma idade. No início dos atendimentos a genitora estava 

desempregada, apresentava dificuldades de exercer seu papel de mãe e autoridade com o paciente.  

Ao analisarmos a anamnese, podemos verificar que o paciente não teve referências positivas 

em seu desenvolvimento e apresentava histórico de familiares com dependência química e álcool.  

Durante a anamnese foi necessário uma intervenção junto à mãe do paciente sobre seu 

comportamento passivo diante da educação do filho, bem como a importância de buscar rede de 

apoio em projetos sociais para a questão escolar do mesmo, no qual ela conseguiu uma vaga com a 

ajuda do Conselho Tutelar da região onde morava.. Tal intervenção já mostrou resultados positivos 

para o processo pois, segundo ela,  o paciente passou a respeitá-la como figura de autoridade, 

começou a passar mais tempo em casa sem apresentar fugas. Portanto, houve uma melhora 

significativa nas queixas iniciais apresentadas, devido ao envolvimento da genitora com o processo.  

Conclusão do Teste Gráfico H T P: distanciamento da realidade, indiferença relacional 

caracterizando comportamento regredido e embotamento psicoafetivo.  

Conclusão teste WISC- IV: prejuízo cognitivo global significativo com classificação dos 

índices fatoriais: compreensão verbal; organização perceptiva e memória operacional limítrofe e 

velocidade de processamento, abaixo da média. 

Síntese dos resultados. Os baixos resultados intelectuais podem estar contribuindo para o  

desinteresse escolar do cliente na medida em que possíveis dificuldades em acompanhar os demais 

alunos, auxiliam no sentimento de não-pertencimento, tão importante a um adolescente, levando-o 

à sua indiferença e abandono escolar.  Diante disso, além de ajudá-lo na retomada escolar a 

psicoterapia infantil foi recomendada para ajudar o adolescente na sua socialização. Sua indiferença 

pelos estudos e desapego denota um abandono relacional global que implica de modo negativo em 

seu desenvolvimento intelectual. 

 

Trechos de sessões do Ludodiagnóstico e a Dependência Química 

Caiu assumiu o uso de drogas e furtos no decorrer do processo ludoterápico, negando este 

comportamento inicialmente. Justificava o abandono dos estudos relatando que o ensino naquela 

escola era insatisfatório e preferiu assim a mudança de escola. Após feita a mudança o paciente 

passou a frequentar a escola regularmente.  
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Durante as sessões de psicoterapia breve infantil, identificamos que apesar do vínculo 

estabelecido há uma resistência por parte do paciente em entrar em contato com seus conteúdos que 

o impede de representar verbalmente suas ações.  

A seguir trechos de algumas sessões escolhidas pois evidenciam o comportamento do paciente, 

sua fragilidade em capacidade simbólica, dificuldade de controlar seus impulsos em relação às 

regras e de se relacionar com o meio externo, tendo como saída a fantasia, que era potencializado 

pelo uso de drogas. Vale ressaltar que as análises são baseadas nas associações livres e as 

interpretações dos desenhos segundo a técnica projetiva psicanalítica. 

 

Siglas: T: terapeuta               P: Paciente 

 

Trecho da sessão 3: 

Relato: 

T: Você gostaria de desenhar? 
P: Sim. 
Rapidamente pega uma folha e começa a desenhar 
uma casa utilizando o giz de cera laranja. 
T: Me conte uma história sobre esse desenho. 
O paciente fica em silêncio e não me olha. 
T: Quem mora nesta casa? 
P: Eu e minha mãe. 
T: Você e sua mãe? 
P: E meus irmãos. 
Observo que o paciente vai pegando os lápis de uma 
forma organizada, retira um, utiliza e guarda no 
mesmo lugar, e então retira o outro. 
T: E o que vocês fazem nesta casa? 
P: Ahh, meus irmãos trabalham. Fica eu e minha 
mãe. 
O paciente me responde, mas não me olha e 
continua desenhando.  
Quando termina me entrega a folha e não diz nada. 
T: Quem são essas duas pessoas aqui? 
P: Eu e minha mãe. 
T: E o que ela está fazendo? 
P: Segurando minha mão. 

Análise:  

A escolha do desenho de uma casa pode ser 
interpretado como a sua necessidade da 
expressão de conteúdos familiares. A casa 
desenhada com os contornos vermelhos podem 
estará associado a um ambiente impulsivo. 
Nesta sessão foi possível observar que há 
indícios de que o paciente apresenta um vínculo 
e uma relação de dependência com a mãe, ao 
desenhar os dois de mãos dadas ratificando 
uma relação simbiótica onde não há clara 
discriminação de identidade entre os mesmos. 
Além disso, a casa tem como apoio a folha, o 
que denota também dependência externa. 
A transparência no desenho denota a ausência 
de limites e a casa sem porta, a dificuldade do 
contato com o meio externo e de se relacionar. 
Além disso, há evidências de uma cisão devido 
à porta da casa estar dividida em duas cores. 
Ao observarmos o telhado, verificamos que há 
uma desorganização nas linhas e nas cores, o 
que denota o mesmo em seus pensamentos. 
Daí compreendermos sua dificuldade de 
simbolização, visto que o paciente não 
conseguiu elaborar uma história com início, 
meio e fim. 

A sensação proporcionada pelo uso de drogas 
pode ser a fuga devido a dificuldade de lidar 
com sua realidade e suas relações familiares. 
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Desenho 

 
 

Trecho da sessão 6: 

Relato: 

 
T: Está difícil na escola C.? 
P: Tá sim. 
T: Por que será que está difícil? 
Neste momento, C. pega dois burros e diz: 
P: Olha, dois burros. 
T: Você não está conseguindo entender o que a 
professora explica? 
P: Entendo, mas tenho que aprender mais. 
T: E o que podemos fazer para você aprender mais? 
P: Olha, tem mais dois burros aqui. 
T: Sim. Você consegue prestar atenção no que a 
professora diz ou fica pensando em outras coisas? 
P: Eu presto atenção. 
T: Então, vamos pensar, por que está tão difícil. 
P: Tenho que aprender mais. 
T: Na semana que vem você pode trazer os seus 
cadernos e podemos olhar juntos, o que você acha? 
P: Ahh tá bom, vou trazer. 

Faz com a massa de modelar  um boneco cômico 
que tem as pernas quebradas e cai. Diz que é 
aqueles bonecos que balançam os braços e pernas 
com o ar. 

Finaliza a sessão criando uma pizza para o boneco 
desconjuntado comer. 

 

Análise: 

 

Nesta sessão, foi possível observar a autoestima 
rebaixada por meio do manuseio dos animais e 
a escolha dos burros e a sua passividade em 
relação à aprendizagem. Podemos dizer que o 
uso da droga pode estar relacionado a 
dificuldade em lidar com a frustração, é o não 
enfrentamento dos problemas. 

Além disso, C. cria personagens com conteúdo 
de desvalorização e fragilidade, ao utilizar a 
massa de modelar e fazer um boneco cômico 
que tem as pernas quebradas e cai. 

Finaliza a sessão criando uma pizza, mostrando 
que a saída para sua desvalorização é o 
alimento, evidenciando uma regressão oral. 
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Trecho da sessão: 7 

Relato: 

 
Neste momento, o paciente pega a pasta com os 
materiais gráficos. Retira os lápis, giz, o desenho 
que fez na semana passada, olha para ele, dobra e 
guarda na pasta. Pega uma folha de sulfite e retira 
todas as tintas da caixinha. Coloca a pasta sobre o 
seu colo e a começa a desenhar com o pincel.  Faz 
o contorno azul e preenche com o verde.  
T: O que pode ser isto C.? 
P: É uma mão sem dedo. 
T: Me conta sobre essa mão. Por que ela está sem 
dedo? 
P: Por que estourou uma bomba na mão. 
T: Como assim? Me conte a história. 
P: Ah!...ele foi soltar a bomba e explodiu na mão 
dele. 
T: E quando foi isso? 
P: No Natal. 
T: Quem era ele? 
P: Um menino. 
T: E como ele se sentiu? 
P: Chorou, por que ficou sem os dedos. 
T: E o que mais C.? 
P: Só isso. Já inventei a história (risos). 
T: Acho que você ao desenhar essa mão me faz 
pensar o que você faz com as suas mãos e que é 
perigoso. 
Paciente: é só estória. 
T: Eu sei que é mas como sei que você acaba usando 
as suas mãos para fumar fico pensando se não é 
perigoso também.  
P: eu não fumo eu cheiro, mas estou parando. 
T: Que bom! Melhor pra você e para sua saúde. 
P: Maconha não faz mal. 
T: Em excesso faz,  mas o problema é porque 
fumamos ou cheiramos. Quem sabe se no seu caso 
não é para se sentir poderoso, mas o que eu gostei 
da sua história é que você sabe que não deve mexer 
com bombas. 
 

Análise: 

 

Nesta sessão, verificamos que há evidências de 
que o comportamento do paciente é resultado 
de conflitos familiares e a dificuldade de 
simbolizar, de elaborar uma história com início, 
meio e fim e isso pode ter ocasionado sua 
desmotivação escolar. O paciente necessita de 
estimulação. 

A criação de um desenho onde havia uma mão 
sem dedos devido a explosão de uma bomba, 
caracteriza um movimento de autodestruição, 
além de um sentimento de impotência. Ao ser 
questionado do local do ocorrido, cita um 
evento familiar, o Natal e que comumente está 
associado à uma reunião familiar. 

Para WINNICOTT (1994) o indivíduo tende a 
representar ele próprio o papel destrutivo com 
o intuito de expulsar para fora esses conteúdos 
cruéis e assim provocar o controle por uma 
autoridade externa.  
Em C. observamos uma dificuldade em tolerar 
frustrações, porém como toda criança tende a 
repetir o comportamento dos pais, a agressão é 
a forma aprendida por ele como maneira de 
resolver problemas, certo que ele não consegue 
resolver de fato. 
O desfecho da sessão permitiu que o terapeuta 
associasse ao uso da droga e o cliente pode 
verbalizar. Fica evidente, porém, a sua esquiva 
e o quanto quer demonstrar que o seu 
comportamento não é negativo. É uma 
racionalização típica do usuário de drogas. Mas 
o mais importante, é o inconsciente expresso no 
desenho: é como ele mesmo soubesse que faz, 
com a mão, coisas prejudiciais a si mesmo. 
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Desenho 

 
 

 

Trecho de sessão: 9 

Relato: 

 
P: Hoje não vou usar a tinta. 
Neste momento, C. retira a massa de modelar da 
pasta. 
P: Vou fazer salgados (risos). 
T: Salgados? 
P: Isso, óh coxinha.... 
T: Entendi.. 
P: ... Olha, terminei os salgados (risos). 
T: E que salgados são esses? 
P:  não responde. 
T: Pôxa suas mãos agora podem fazer coisas mais 
positivas, lembra? (em referência à sessão do 
desenho da mão que estourou a bomba) 
P: Coxinha, enroladinho, bolinho de queijo, bolinho 
de carne. 
T: E para que são esses salgados? 
P: Para essa família aqui vender (risos). 
O paciente aponta para a caixa, mas não retira a 
família. 
T: E que família é essa? 
P: É a minha família. 
T: E quem vai ser o vendedor? 
P: Eu queria que fosse a minha mãe, por que ela tá 
sem trabalhar. 
T: O que você acha de dar essa ideia para ela C.? 
P: Hummm! 
T: Onde vocês poderiam vender? 
P: Lá perto de casa, em qualquer lugar. Vou fazer 
uma pizza agora. 
Neste momento, C. junta todas as massas, 
misturando as cores, e com ajuda do lápis estica a 
massa em formato de pizza. 
T: Você gosta de pizza? 
P: Gosto, como ás vezes.  

Análise: 

 
O fato de ter manuseado a massa de modelar 
representa aspectos da fase anal, entrando em 
contato com seus conteúdos agressivos. 
Os alimentos fantasiados (salgados) são 
relativos à fase oral, o que pode dar indícios de 
uma fixação nesta fase, condizendo com o 
relato da mãe, que ele ainda chupa dedo. Além 
da comida significar o afeto que Caio expressa 
não conter nesta família e sua vontade de uma 
relação mais próxima com sua mãe. 
WINNICOTT (1994, p. 62) fala sobre a 
importância do que ele vai denominar de “lar 
primário satisfatório”, um ambiente que esteja 
capacitado para as necessidades da criança, 
pois sem este ambiente não se pode estar 
estabelecidos os alicerces para a saúde mental 
do menor.  
A venda de alimentos é uma saída, ou seja, por 
meio da fantasia o paciente encontra uma saída 
para solucionar os problemas familiares. 
Nesta sessão, é também evidenciada 
dificuldade na elaboração de uma história com 
inicio, meio e fim, sugerindo que Caio necessita 
de estimulação cognitiva. 
A terapeuta aponta para os aspectos positivos 
do cliente mas também chama a atenção para 
as representações verbais orais presentes 
associando ao uso de uma necessidade oral ou 
fixação oral primária. 
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T: Você fala muito em comida e eu fico pensando se 
não é por isso que você acaba fumando. 
P: eu não fumo mais. 
T: Ora mas você está cheirando, não é a mesma 
coisa? 
P: É pouco, foi um cara na escola que me deu mas 
faz tempo. 
 

 

Após a análise das sessões destacamos que Caio não é entendido como uma criança antissocial 

ou delinquente, porém seu comportamento de abuso de drogas e pequenos furtos em casa pode ser 

um alerta de um possível desvio para a criminalidade. Klein (1927) postula que é justamente a 

ansiedade e o sentimento de culpa que leva a criança para a delinquência, uma vez que a sublimação 

ainda não pode ser acessada, tendo apenas como saída para os conflitos a repressão e assim não há 

possibilidade para a elaboração. Por outro lado, a medida que avançam as sessões lúdicas verifica-

se que a criança vai ampliando seu discurso e pode se permitir falar de suas dificuldades, sua 

impotência, seus sentimentos de menos valia, o uso de drogas, bem como encontrar saídas mais 

positivas para as suas ações, como vemos na sessão 9, onde há a expressão de uma a venda de 

comida.  

O processo foi interrompido pela mãe do paciente na 15 sessão, com a alegação de que a  

prioridade da mãe era a questão financeira e tinha arrumado um emprego. Ao oferecermos um outro 

horário favorável aos atendimentos ela também recusou. Vale ressaltar que neste período fora 

chamada na escola pois Caio havia sido suspenso por agredir um colega. A mãe não respondeu aos 

chamados da escola e pensava desistir dele. Durante as sessões percebemos que havia uma tendência 

à desistência de suas funções maternas e uma projeção das suas frágeis responsabilidades educativas. 

Dizia-se insatisfeita com a terapia do filho pois o seu objetivo era a internação hospitalar do mesmo. 

Disse que dedicou dez meses de sua vida para a terapia de seu filho em vão: não reconheceu o 

retorno aos estudos do filho; as suas conquistas sociais e o espaço fornecido pela psicoterapia para 

a expressão dos conflitos de Caio. Diante de dificuldades ou pequenas frustrações há a necessidade 

de interromper o processo com o sentimento de total desestruturação e culpabilização de suas 

próprias incapacidades ou simples limitações, ou seja, o “hospital mãe” é que era a solução e não 

ela mesma. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A função do ambiente no momento inicial da vida da criança é de dependência absoluta e é 

necessário uma adaptação sensível, um holding total às necessidades do bebê. Segundo 

WINNICOTT (1994), além do conflito interno infantil existe um fator ambiental que contribuí para 

o comportamento delinquente da criança ou do adolescente, portanto, ele menciona a importância 

de um ambiente seguro e estável na infância. Observamos que Caio foi abandonado pelos seus 

familiares desde seu nascimento, vivendo num ambiente que o rejeitava e lhe atribuía todos os 

problemas e conflitos familiares. 

Nos primeiros anos de vida da criança, seu ego que está fragilizado não foi amparado pelo ego 

materno para fortalecê-lo, pois a mãe encontrava-se frágil não podendo, provavelmente, sustentar a 

dependência absoluta e necessária da criança.    

A ilustração do parágrafo acima fica mais clara com o seguinte trecho de Winnicott:  

... quanto menor for a criança, maior será o perigo de separa-la de sua mãe..., de fato a unidade familiar 

proporciona uma segurança indispensável para a criança pequena. A ausência dessa segurança terá efeitos sobre o 

desenvolvimento emocional e acarretará danos à personalidade e ao caráter. WINNICOTT (1994, p.15). 

A mãe suficientemente boa permite que o bebê crie o mundo e viva a ilusão de onipotência. 

Assim, o self verdadeiro (o verdadeiro ser de cada um de nós) pode se manifestar na medida em que 

não há ameaças a sua continuidade. Está mãe que facilita o processo de maturação do seu filho é 

essencial para o seu desenvolvimento saudável.  

O indivíduo cria o mundo a partir de seu mundo interno, com isso tem condições para emergir 

o verdadeiro self como uma forma autentica de ser, experimentar e estar no mundo e as bases da 

saúde mental de qualquer indivíduo são moldadas na primeira infância através do meio ambiente 

fornecido pela mãe. Podemos dizer que sem está base ou uma base conturbada é neste cenário que 

Caio se desenvolve, passando a rejeitar aqueles que um dia o rejeitaram, sendo uma forma de 

abandonar está família que não o aceitou inicial. Seu envolvimento com o uso de drogas pode ser 

uma tentativa de fugir desta realidade difícil e/ou um forma de fantasiar uma nova concepção de 

família. 

A criança, por outro lado, passa a se expressar e através do lúdico conversa sobre seus 

impedimentos e passa a ver saídas e melhora para suas dificuldades mas o ambiente não foi favorável 

para a continuidade de suas conquistas. 

Verificamos que este ambiente além de insatisfatório para o desenvolvimento de Caio, não 

permite o seu amadurecimento, uma vez que ele é desvalorizando pelos seus familiares e repete o 
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comportamento aprendido sendo agressivo e impulsivo em suas ações e quando frustrado, 

confrontado não reconhece suas limitações, permanecendo estacionado não conseguindo prosseguir, 

reparar e construir possibilidades de enfrentamento de seus conflitos.  
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