6. Perspetiva psicológica: o acompanhamento psicológico de uma criança
em risco
Isabel Castelo
Neste capítulo procurarei fazer uma reflexão própria sobre o tema, resultante da minha prática como
psicoterapeuta. Tenho acompanhado nos últimos anos diversos pacientes que se encontram envolvidos em
processos de promoção e proteção. São crianças ou adolescentes, vítimas de famílias desorganizadas,
negligentes e abandónicas, ou vítimas de maus-tratos. Estes meus pacientes, frequentemente desinvestidos
de afetos, perdidos num mundo interno recheado de amor e raiva, procuram orientar-se numa realidade
externa caótica e ameaçadora, na qual se torna difícil confiar.
O psicólogo clínico quando encontra uma criança ou um jovem que já passou por uma história pessoal tão
difícil de relatar (relatar é voltar a olhar, é reviver), entendendo o seu sofrimento, encontra barreiras à
possibilidade de elaborar as perdas afetivas precoces e tão traumáticas. Habitualmente, o amor às figuras
parentais permanece em todos os filhos, apesar de todos os abandonos; estas figuras passam a ser
idealizadas, dividindo-se o mundo das relações entre os bons e os maus, para que se possa, internamente,
manter investido de bons sentimentos aqueles que amamos.
Já acompanhei muitos pacientes que tinham sido retirados às famílias por comissões ou equipas ligadas aos
tribunais. Estas equipas, como sejam as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) ou as Equipas de
Crianças e Jovens

ISS, lidam diariamente com pessoas que têm a sua infância e desenvolvimento

desprotegidos, ameaçados pela falta de um adulto que acompanhe e organize a vida e o seu crescimento
individual. Reconheço que o impacto das medidas de promoção e proteção na vida daquela criança é foco
de conflito para os técnicos. Eu própria já trabalhei numa CPCJ, sentindo sempre uma clivagem entre a
intervenção individual e aquela que se faz quando se trabalha na família, na comunidade e na justiça. Sentia,
na altura, tal como agora, que o tempo da justiça e da vida lá fora, é muito mais curto do que o tempo interno.
Por vezes, são impostas medidas drásticas para proteção da pessoa, que internamente não são vistas como
necessárias, nem preconizadas como promotoras de vivências adequadas. Muitas vezes, a criança colocada
numa instituição, para manter viva e íntegra a lembrança dos pais, idealizados e guardados internamente
como bons, projeta nos técnicos e no tribunal, a culpa pelo afastamento da família. Os maus são os técnicos
e o tribunal, são estes o objeto do ódio e da raiva, deslocados dos verdadeiros maltratantes. São estes os
pacientes que, por vezes, chegam ao gabinete do psicólogo clínico, no meu caso, encaminhados pelas CPCJ
ou ECJ, que procura providenciar um tratamento psicológico, espécie de cura ou um ultrapassar de traumas,
de violência e abandonos que ficam marcados como uma cicatriz fica marcada na pele quando é rompida ou
cortada. Nestes casos, a integração das experiências relacionais destes jovens, é dificultada pela primazia do
ódio sobre o amor, da ausência sobre a companhia, da indiferença sobre a atenção.
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Mas qual a intervenção do psicólogo clínico? Este recebe uma destas crianças e apresenta-se como figura de
relação, como um adulto de confiança. Será que isto pode curar aquele sofrimento? Será que o que passámos
na vida se trata, se ultrapassa? Penso que sim, mas não se esquece, não desaparece.
Irei enquadrar o meu pensamento num autor, psicanalista e pediatra inglês, cujas ideias ecoam em mim e
me orientam na prática clínica. Donald Woods Winnicott nasceu em 1896, em Devon, Plymouth, no seio de
uma família abastada. Estudou Medicina e especializou-se em Pediatria, tendo trabalhado durante 40 anos
1993; Masud Khan,
1993). Ao ler um trabalho de Freud interessou-se pela Psicanálise, pelo que se decidiu a fazer uma análise
perturbada; e explorou ao
Winnicott trabalhou na teoria das relações objetais e foi muitas vezes considerado um ambientalista, já que
estudou essencialmente a influência preponderante do meio ambiente para um desenvolvimento emocional
saudável.
É também meu entendimento, que a relação mãe-filho, primeira relação do bebé, se constitui como pilar do
desenvolvimento emocional saudável. Esta relação tem sido abordada sob diversas perspetivas, umas mais
centradas na dinâmica interna da díade, outras procurando discriminar as atribuições da função materna. No
entanto, todas elas concordam que "(...) essencial à saúde mental é que o bebé e a criança pequena tenham
a vivência de uma relação calorosa, íntima e contínua com a mãe (...) na qual ambos encontrem satisfação e
prazer" (Bowlby, 1981, p. 13).
Winnicott (1956, 1970) formulou um conceito muito bonito, a preocupação materna primária para definir
um estado psicológico que permite à mulher ser capaz de estar essencialmente orientada para o filho,
durante um determinado período de tempo. De acordo com este conceito, as mães biológicas, no final da
gravidez, adquirem uma capacidade de se identificarem com aquele bebé, tanto que quando ele nasce, a
mãe a ele devotada consegue antecipar as suas necessidades. E esta antecipação é essencial para que a
criança fique satisfeita; por exemplo, quando tem fome, chora e é imediatamente alimentada. E isto faz com
que a criança, gradualmente, na relação com o outro, se sinta reconhecida e amada, protegida, contida,
integrada. O autor fala das três funções desta mãe. É uma mãe imperfeita, mas, segundo Winnicot é uma
mãe suficientemente boa, exatamente porque a dada altura também é capaz de falhar quando percebe que
a criança já consegue suportar alguma frustração.
As funções maternas incluem a capacidade de holding, que é o colo, a contenção física que ajuda à contenção
e à integração das angústias, muitas vezes intensas. A frustração, como dizia Winnicott, é necessária à
integração psíquica. O bebé, nos primeiros tempos, quando chora (e tem aquele choro que parece muito
desarmonioso), acalma quando se aninha no colo. Esse colo é uma contenção física, que ajuda a que esta
emoção tão desorganizada, de repente ganhe um sentido, volte para dentro de forma suportável e
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organizada. A mãe suficientemente boa é aquela que, ao providenciar o holding da criança, lhe permite
integrar-se, lidar com os seus sentimentos negativos. Outra função materna é o handling. É a forma como
quando a mãe pega no bebé e lhe muda a roupa e lhe muda a fralda, lhe permite perceber que há um outro,
externo a si, definindo-se gradualmente os limites do Eu e do Outro, a separação entre os mundos interno e
externo. A terceira função da mãe suficientemente boa, segundo Winnicot, é uma função muito bonita,
porque diz respeito à forma como a vida é apresentada à criança. O autor chamava-lhe object presenting.
Esta função é a tarefa materna de apresentação do holding, do handling e principalmente a forma como a
mãe apresenta o seio (na hora da amamentação), o seu rosto e o seu olhar. Podemos associar esta tarefa à
função de espelho do rosto materno: no início do desenvolvimento, quando o bebé olha para o rosto da mãe,
vê-se a si mesmo, carregado de afetos (Winnicott, 1975).
Estas qualidades maternas não são passíveis de ser aprendidas, nem dependem do nível intelectual ou
cultural da mãe. Mas, é fundamental que a mulher seja saudável, tanto para atingir este estado, como para
se recuperar dele, logo que o crescimento e autonomização da criança o permitam (Winnicott, 1958).
A relação precoce mãepara não ficar só, através da leitura que faz a partir dos olhos da mãe" (Sá, 1995, p. 43). A mãe
suficientemente boa é aquela que "(...) conhece o bebé porque o adivinha e intui e, deixando-se adivinhar,
conhece como é conhecida" (Sá, 1995, p. 100).
E quando, por circunstâncias diversas, esta mãe não está presente na vida da criança? Sabemos hoje que as
perturbações na relação precoce mãe-filho vão desviar a normal estruturação psíquica, condicionando o
surgimento de uma vulnerabilidade e de possíveis perturbações na capacidade de reparar as relações
ulteriores (Castelo, 2001). Podem ainda ser causadoras de ansiedade de separação e dificuldades na
individuação, bem como conduzir ao surgimento de diversas doenças psicogénicas na criança (Spitz, 1998).
A psicopatologia materna, bem como a separação mãe-filho são importantes causas do fracasso do ambiente.
No entanto, mesmo quando as fases do desenvolvimento precoce foram satisfatórias, continua a ser
importante um ambiente firme e estável, durante bastante tempo, já que só o efeito cumulativo das
experiências prazerosas e de um ambiente amistoso em redor da criança, permite a instalação do sentimento
de confiança no mundo externo (Winnicott, 1941, 1990). Estas são algumas ideias que irão enquadrar a
apresentação e análise do caso de um paciente.
Escolhi este caso porque considerei que seria uma forma clara de ilustrar o crescimento num contexto de
privação de uma família organizadora e de uma mãe saudavelmente devotada à criança. Quando a mãe deixa
de estar lá, ou talvez nunca tenha estado, vive-se a ausência de tudo o que temos estado a descrever e
surgem as dificuldades na integração das angústias, na conquista da autonomia, no processo de crescimento,
na forma de se lidar com as frustrações, no sentir-se amado e, portanto, também no ser capaz de se amar.
Antes de avançar na descrição do caso, gostaria de salientar que, mesmo que abandónicas ou maltratantes,
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as pessoas que nos envolveram na infância precoce ficam gravadas dentro de nós, são internalizadas e nós
identificamoentão a ser muito difícil relacionarmo-nos com o mundo de outra forma. E assim os pacientes chegam ao
psicólogo clínico. Desejamos ser para eles um novo modelo de relação, uma pessoa que está ali e dá atenção,
cuida e aceita, contém as angústias incontidas, devolve os pensamentos para que passem a ser
-se Alexandre e tem agora 15
anos26. A mãe engravidou ainda adolescente. Um ano antes dele, tinha já nascido uma irmã, também fruto
de uma gravidez não planeada e de uma relação violenta. Esta mãe pertencia a uma família protetora, mas
com algumas limitações ao nível relacional e com ideias funcionais sobre a educação. Apesar das dificuldades
financeiras, trabalharam para disponibilizar à filha uma educação privilegiada, no ensino privado, procurando
fazer bem o seu papel de pais. A filha engravida com 15 anos e a seguir tem outra criança, o Alexandre. O
companheiro é um rapaz pouco mais velho do que ela. Extremamente violento. Extremamente
ascimento das duas crianças, ficam todos a viver em casa dos avós maternos do Alexandre,
que assim conseguem ir protegendo a filha e os netos. Mas rapidamente o pai abandona a companheira e os
filhos, tornando-se ausente e visitando-os muito poucas vezes daí em diante.
O pai sai de casa e as duas crianças ficam a viver com os avós e com a mãe. O Alexandre lembra este período
como muito importante no estabelecimento de um vínculo afetivo entre ele e a mãe. Sentia-se amado por

período da sua vida, esta criança conseguiu viver uma relação mãe-filho satisfatória e organizadora,
fundamental para a ulterior estruturação da sua personalidade, afetiva e empática, apesar de por vezes
explosiva e violenta.
Passado muito pouco tempo, esta mãe arranjou outro companheiro, que passa também a viver em casa dos
avós maternos do Alexandre. E deste companheiro ela tem mais três filhos, com gravidezes consecutivas e
não planeadas. Este companheiro acaba por ser a figura masculina, mais presente na vida do Alexandre e
investida de forma afetiva. Foi uma figura paterna, que permitiu a identificação a um homem, adulto e
numa sessão terapêutica).
talvez aqui sentissem a sua fragilidade e tenham
procurado mantê-la perto, controlar o seu desempenho como mãe, manterem-se pais de uma filha adulta e
ao mesmo tempo criança. O seu segundo companheiro foi também bem acolhido. Frequentemente agredia
agressões realizadas pelo seu próprio pai.

26

Importa referir que o paciente tem conhecimento e autorizou a apresentação escrita da sua história.
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O padrasto teve uma importância muito grande para o jovem. Ele contou-me esta história, muito bonita,
o ano, tinha muito medo de estar na escola, não gostava de estar
na escola porque estava longe da família e ficava assustado. Houve um dia que tive dores de barriga e disse
à professora que tinha dores de barriga. Eram perto das 3h da tarde e a escola acabava às 3h30m. A
professora disse para eu ir beber um chá, mas se não me passassem as dores teria que ligar ao meu
(relatado pelo paciente numa sessão terapêutica).
A dor não passou e foi chamado o padrasto, que era seu encarregado de educação e responsável por ir buscámaravilhosa porque eu estava só com ele. Passeávamos ao pé da escola, conversávamos. E a partir daí, todos

Este padrasto, que a certa altura apareceu na vida deste rapaz, mostrou-lhe um modelo de relação que ele
não conhecia anteriormente e permitiu de alguma forma identificar-se com uma figura masculina contentora
e disponível. No entanto, também este homem desapareceu da vida do Alexandre. Passado algum tempo
-se da mãe; foiteu pai. Não podes voltar a chamar-lhe pai. E ele não vai voltar a visitarpelo paciente numa sessão terapêutica).
Este exemplo mostra-nos como, neste caso, o amor nunca foi valorizado como promotor do crescimento
saudável. Na vida de qualquer criança, importa o estabelecimento de um vínculo amoroso, mas também a
permanência deste vínculo, o seu caráter de solidez e indestrutibilidade.
Passados uns tempos, esta senhora arranjou um outro companheiro. Este companheiro era de uma violência
-os de casa, afastou-os do controlo dos avós. A
partir daí, com dez anos de idade, o Alexandre viveu um ano e meio com a mãe, o padrasto e a irmã, em
paradeiros sucessivamente diferentes, mudando de casa e escola por diversas vezes. Este homem era
extremamente violento. Batia muito, deixava marcas profundas, nunca na cara. Exercia um controlo feérico
sobre os enteados e castigava-os se se atrasassem ao voltar da escola, não arrumassem o quarto e a casa,
não tivessem boas notas na escola ou se se atrevessem a verbalizar o que sentiam como negativo ou
assustador na vida diária.
O Alexandre é um jovem com muitos recursos internos, sendo capaz, na relação terapêutica, de olhar para
as suas experiências de vida com pormenor, atenção, quase com amor, como se intuitivamente percebesse
a importância de as rever e assim as arrumar. Na primeira sessão que tivemos, foi capaz de me relatar, com
rigor, a sua vida durante este tempo de fuga, os episódios de violência física e psíquica, o modelo perverso
de relação, com o qual acabou por ter que compactuar. Neste sentido, ele próprio refere que aprendeu com
sucesso a esconder os seus sentimentos, a passar a imagem de que tudo estaria bem, apesar de imerso em
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ma
de que seriam crianças vítimas de maus-tratos.
No verão de 2014 vieram passar férias com os avós maternos e, perante a perspetiva de regressarem a casa,
conseguiram contar. Os avós denunciaram a situação às forças policiais e inicia-se a relação com as entidades
de proteção à infância. A partir daí, por imposição deste processo, nunca mais houve contacto entre a mãe
e os filhos. Os dois irmãos passam a viver com os avós e o Alexandre começa a psicoterapia comigo. Foi
imediata, a nossa admiração mútua. Apesar de viver num ambiente pouco confiável, ele teve, numa infância
precoce, um espaço relacional íntimo, que o ajuda a ser capaz de estabelecer agora outras relações afetivas.
No entanto, no setting da vida real e diária, o Alexandre vivencia as consequências das falhas na continuidade
das relações precoces e a perda súbita do amor do outro, patente nos abandonos recorrentes e nos
afastamentos vários pelos quais foi passando, nomeadamente do pai, padrasto, amigos, avós e por último,
da mãe. A forma como as relações afetivas foram efémeras na vida do Alexandre, tem condicionado a sua
raiva dirigida ao exterior, como que a experimentar a firmeza de quem o envolve, comprovando que,
finalmente, quem está com ele não o abandonará. Por vezes, em conflitos intensos com os avós, a mensagem
-te tão mal, eu
não te abandonarei, não
Como terapeuta, eu percebo este apelo. Nesta fase, o nosso caminho no sentido da reparação dos seus
sofrimentos continua. Juntos, olhamos para o que já passou, sentimos o presente e partilhamos medos,
mudanças abruptas, tempestades e ameaças à sua estabilidade. A relação terapêutica tem sido a única
constante na vida do Alexandre, nos últimos anos. Este é o espaço em que ele não está só.
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