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INTRODUÇÃO 
 
 

A Psicologia Comunitária tem sido um dos campos onde a Psicologia tem tido 
um expressivo crescimento. Trabalhar em comunidades carentes é buscar as 
necessidades e as verdades de um povo desfavorecido socialmente. Nessa atuação, o 
psicólogo deve procurar conhecer, respeitar e atuar de forma a colaborar para o melhor 
desenvolvimento da comunidade em questão.  

A Faculdade de Ciências Humanas – FUMEC – possui um convênio com o 
Centro Comunitário Metodista do bairro São Gabriel, na zona norte de Belo Horizonte, 
onde uma equipe de estagiários supervisionados pela professora Carmem Cristina 
Rodrigues Schffer faz um trabalho de atuação de atuação em Psicologia Comunitária. 

Através do trabalho realizado com crianças de 7 a 14 anos de idade, constatamos 
que grande parte delas possui dificuldade em assimilar limites, normas, regras sociais e 
apresentam, também, alto nível de agressividade, conflitos de papéis e, sobretudo, 
dificuldades de relacionamento. 

Os problemas apresentados por essas crianças tem como origem um meio 
familiar desestruturado. Enquanto estagiários, voltaremos o nosso olhar para uma teoria 
que nos possibilite entender essa realidade social. 

 
 

UMA VISÃO PSICANALÍTICA ACERCA DE UM PROBLEMA SOCIAL 
 
 

Agressividade, falta de limite, transgressão de regras e normas, advêm do que 
consideramos ser a base para a formação do indivíduo – o grupo primário. A integração 
familiar é de fundamental importância para a estruturação de um indivíduo saudável.  

Em sua obra, Freud descreve as três estruturas formadoras do aparelho psíquico; 
o ID, o EGO e o SUPEREGO. Sendo assim, o ID é a representação dos desejos e das 
pulsões; o EGO é a rede das funções mentais e é considerado o mediador entre os 
desejos do ID e as proibições impostas pela sociedade. O SUPEREGO é a sociedade 
introjetada em nós através de leis, regras e normas sociais. 

O complexo de Édipo, trabalhado por Freud, mostra como se forma e se dissocia 
o triângulo edípico. Ao nascer, a criança é pura pulsão e, com o passar dos anos é 
necessário que desprenda-se das “garras” da mãe. 

Em torno de três anos a criança vivencia o Complexo de Édipo (que é diferente 
para meninos e meninas). Na menina, presencia-se, primeiramente, o sentimento de ter 
sido castrada; após isso, ela identifica-se com a mãe para ser amada pelo pai. No 
menino há um identificação com o pai, para ser amado pela mãe.. Entretanto, o menino 
teme ser castrado pelo pai e sublima seus desejos sexuais. Essa sublimação também 
acontece nas meninas. Começa-se então, o período de latência. 

Nesse momento a figura paterna vai ser fundamental para a formação do 
SUPEREGO, pois toda a libido vai ser canalizada para a socialização. O menino irá 
identificar-se com os padrões de conduta paterna, sendo um elemento essencial para a 
aquisição de uma identidade masculina saudável. “No caso da menina o relacionamento 
com o pai servirá de base para um futuro relacionamento com um companheiro do sexo 
oposto” (RAPAPPORT, 1984, p.95). 



No Centro Comunitário, podemos perceber em grande parte das crianças, 
conflitos afetivos, devido à desestruturação familiar. Os pais não conseguem 
desempenhar de forma plena os seus papéis.  
 

 
Os pais de classe baixa, quando preocupam com as crianças, é com os 
padrões externos de conduta, e os pais de classe média usam 
predominantemente uma disciplina orientada para o amor onde os 
estados interiores da criança são valorizados, se há uma interação 
mais democrática e de maior aceitação da criança (Campos, 1979). 

 
 
Quando o nível social é muito baixo, parece haver completa alienação dos pais 

com relação à responsabilidade pela socialização dos filhos. Para mostrar isso, a 
Doutora Jacyra Calazans Campos, em uma pesquisa realizada em favelas, constatou que 
três quartos das famílias pesquisadas não contavam com a figura do pai. E, mesmo 
quando havia a sua presença, as tarefas de educação e criação dos filhos eram relegados 
quase que de fora total, à mãe. Na falta dessa última, a criança recorria aos irmãos. 

Constatamos através de nossa experiência no Centro Comunitário, a diversidade 
de parentes que moram em uma mesma casa. Desta forma é complicadíssimo para a 
criança assimilar os papéis desempenhadas por cada um e qual o seu futuro papel na 
sociedade. 

A Psicanálise valoriza o papel do pai na educação da criança, partindo das 
vivências edípicas, pois a figura paterna é fundamental no processo de formação do 
SUPEREGO, para a introjecão de regras, normas e leis importantes no convívio social. 
O pai representa, tanto para a menina quanto para o menino, o modelo do que é o 
masculino. 
 
 

Na idade escolar observa-se que o ajustamento pessoal e social da 
criança está muito relacionado às atitudes paternas. Pais muito 
autoritários ou mito distantes afetivamente podem predispor ao 
aparecimento de problemas de personalidade da criança e também da 
dificuldade de interação com os companheiros. Para a menina, em 
nível sexual, o pai irá ajudá-la a valorizar a sua feminilidade, ao 
passo que para o menino o pai representará o modelo adequado de 
masculinidade (Campos, 1970, p.96). 

 
 
E observa Alberastury que: “A carência de contato com o pai é uma das raízes 

da rejeição do filho e deixa uma nostalgia que poderia ser a origem de uma busca 
posterior e desesperada de substitutos paternos através de toda vida” 
(ALBERASTURY, 1970). A autora nos mostra que a dificuldade em se assumir o papel 
de pai pode ter raízes na relação com seus próprios pais e na vida atual com a parceira. 
Esse é um dos motivos pelos quais constatamos grande dificuldade de algumas crianças 
em falar do pai, pois geralmente este está distante da vida da família, isto quando não há 
separação. Neste caso, a criança vive com um dos parceiros, geralmente a mãe, havendo 
uma ausência física e afetiva do pai. 

É nosso papel enquanto estagiários de Psicologia no Centro Comunitário 
conhecer as famílias, e, a partir daí, trabalhá-las, a fim de fazer com que percebam a 
importância da presença paterna na vida da criança. Além disso, também orientamos em 



relação à harmonia do casal, que contribui muito para o desenvolvimento emocional da 
criança. 

A participação da mãe no desenvolvimento do filho (a), segundo a Psicanálise, é 
mostrar que o envolvimento afetivo nas primeiras relações influencia as outras ligações 
afetivas que se desenvolvem em fases posteriores da vida. Os teóricos da aprendizagem 
social concluem que o elo que se estabelece entre mãe e filho (a) no início da vida 
servirá de base para as futuras relações interpessoais do indivíduo. 

A adolescência é uma fase do desenvolvimento onde ocorrem grandes conflitos 
emocionais para o ser humano, pois há uma transformação fisiológica nas meninas e 
nos meninos, gerando uma estranheza corporal. A transformação é gigantesca, 
sobretudo no que se refere à parte psíquica do adolescente.  Esse é o momento em que 
os desejos sexuais emergem e os conflitos aparecem. 

Erik Erikson define essa fase é a etapa do estabelecimento da identidade do 
EGO. “Se o conflito persiste ou é resolvido insatisfatoriamente, o EGO é prejudicado 
porque a qualidade negativa incorpora-se nele” (ANDRADE, s.d.). 

Ana Freud enfatiza um fator importante na puberdade que é a formação do 
caráter. Ela acredita que ID, EGO e SUPEREGO encontram-se em conflito nessa etapa. 
Uma das características seria a luta para restabelecer o equilíbrio. Daí se desenvolveria 
o senso de certo e errado. O SUPEREGO entra em conflito com o EGO, provocando 
ansiedade e aparecimento de todos os métodos de defesa que o EGO dispõe. Os 
principais mecanismos de defesa são: o ascetismo, que é a rejeição a qualquer 
relacionamento e a intelectualização, que corresponde ao deslocamento da energia 
sexual para a racionalização.  

Presenciamos no Centro Comunitário do bairro São Gabriel, em alguns casos de 
rejeição, uma dificuldade das crianças em manterem relacionamentos sociais umas com 
as outras; entretanto, em outros casos, pudemos perceber uma necessidade de contato e 
uma carência afetiva enorme. É diante desses conflitos que precisamos intervir nessa 
realidade juntamente com os pais e com as crianças. 

 
 

CONCLUSÃO 
 
 

Nossa intervenção visa trabalhar o problema em sua causa, para que os efeitos 
positivos apareçam. Sabemos, contudo, que as mudanças são a médio e longo prazo. 

Chamar os pais das crianças atendidas por nós e conhecer os modelos 
internalizados em relação aos papéis de cada um, têm sido formas de entender melhor 
essas famílias. Com isso, é fundamental que atuemos orientando para que novas formas 
de educação e criação sejam buscadas e realizadas pelos pais. 

No que se refere ao trabalho específico com as crianças, nossa intervenção é 
proporcionar a elas a oportunidade de se projetaram através do lúdico para que, a partir 
de então, possamos buscar um manejo terapêutico eficaz. 
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