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RESUMO 
A presente pesquisa busca investigar as representações de crianças com diagnóstico de câncer a 

respeito de si mesmo, de seu futuro e de seus vínculos. Objetiva-se, ainda, evidenciar os conflitos 

emocionais e os mecanismos de defesa ligados ao processo de adoecimento; reconhecer as limitações 

emocionais e físicas enfrentadas pela criança diante da doença; compreender as formas de 

enfrentamento ou negação da doença e; perceber como a criança se relaciona afetivamente com seus 

pais e a importância parental neste contexto. Os testes H.T.P. e o T.A.T. foram aplicados em quatro 

crianças com idade entre 7 e12 anos, no Grupo de Apoio às Crianças com Câncer (GACC), realizando-

se, ainda, a anamnese com as mães. Desta forma, analisou-se os testes correlacionando-os com a 



anamnese, sob uma orientação psicanalítica, considerando essencialmente os conteúdos que se 

repetiam e/ou de grande relevância. Categorizou-se, assim, os principais conteúdos: representação de 

si, representação da doença, formas de enfrentamento e desejo de continuidade, sendo percebido que 

os sujeitos vivenciam o câncer como contexto desorganizador, sendo impulsionados por conteúdos de 

morte, o que suscita nestes sujeitos a representação de doentes e necessitados de cuidado, negando a 

representação acerca da doença, fantasiando acerca da morte e apresentando conflitos principalmente 

relacionados com ser curado e morrer. 

Palavras-chave: crianças, câncer, psicanálise, morte, negação, enfrentamento. 

 

 

ABSTRACT 

This research aims to investigate the representations of children with cancer diagnosis about 

themselves, their future and their links. The purpose is also to highlight the emotional conflicts and 

defense mechanisms related to the disease process; to recognize the emotional and physical limitations 

faced by the child before the disease; to understand the coping or denial of the disease and to realize 

how the child relates emotionally with their parents and the parental importance in this context. By 

realizing that projective tests that were tested and validated come into contact with aspects of 

personality and psychological demands without causing psychological distress involved in testing, we 

chose to use, highlighting the HTP and TAT, to children aged 7 to 12 years, at Grupo de Apoio a 

Criança com Câncer (GACC), it was also performing anamnesis with mothers. This way, we analyzed 

the tests correlating them with the clinical history, under a psychoanalytic orientation, essentially 

considering the contents that are repeated and / or highly relevant. Therefore be categorized them main 

content: self representation, representation of the disease, coping strategies and desire for continuity, 

and noticed that the subjects experience cancer as disruptive context, being driven by content from 

death, which raises these subjects representation of the sick and needy of care, denying representation 

about the disease, fantasizing about death and presenting mainly related to being healed and die 

conflicts.  

 

Keywords: children, cancer, psychoanalysis, death, denial, strategies to face cancer. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com os dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer infantil é a principal 

causa de óbito infanto-juvenil por doença no Brasil, caracterizando-se como uma enfermidade em que 

o tratamento é invasivo e traumático, sendo ainda agravado por questões sociais, como afastamento do 

convívio escolar e familiar e, psicológicas, como mudanças no corpo e na percepção sobre si mesmo, 

além da ideia iminente de morte. 

O INCA informa em seu site oficial que cerca de “70% das crianças acometidas de câncer 

podem ser curadas, se diagnosticadas precocemente e tratadas em centros especializados. A maioria 

dessas crianças terá boa qualidade de vida após o tratamento adequado”.  Importante para garantir tal 

qualidade de vida e sucesso no tratamento é o acompanhamento psicológico das demandas trazidas 



pelas crianças acometidas, familiares e profissionais envolvidos na conflitiva, propiciando um 

ambiente seguro e mais saudável.  O INCA reconhece tal necessidade afirmando que “não deve 

faltar  ao paciente e à sua família,  desde o início do tratamento, o suporte psicossocial necessário, o 

que envolve o comprometimento de uma equipe multiprofissional e a relação com  diferentes setores 

da sociedade, envolvidos no apoio às famílias e à saúde de crianças e jovens”. 

 Tais informações revelam, além da importante conscientização da população, a necessidade de 

se ter um estudo acurado do câncer infantil, para a compreensão do entendimento do câncer pela 

criança e as consequências dentro da família, possibilitando formas de manejar a partir do estudo de 

tais demandas, para que se garanta uma vida futura livre de consequências emocionais negativas e 

permanentes para os envolvidos. 

 A Psicologia compromete-se com o bem estar psicológico do ser humano e, para tanto, 

preocupa-se em estudá-lo e compreendê-lo. Em relação à criança com câncer, compreendem-se três 

aspectos inerentes à vida da criança com câncer: sua relação consigo, com a família e com a doença. 

Estes aspectos estão intimamente interligados, tendo em vista a influência do câncer dentro do âmbito 

familiar, a influência da família na maneira como a criança se relaciona com doença e quais impactos a 

ideia iminente de morte influencia nas percepções infantis.  

Dentro deste contexto, a Psicologia surge como meio para a promoção da qualidade de vida e 

de morte do paciente e de seus familiares, auxiliando-os no processo de enfrentamento do câncer. 

Busca, também, a compreensão dos aspectos psicológicos inerentes às vivências diretamente ligadas às 

crianças com câncer através de produção científica como forma de impulsionar a prática nesta área. 

No Amazonas, as pesquisas sobre câncer pediátrico são escassas, prejudicando a criação de 

manejos necessários aos atingidos por esta doença dentro do contexto regional. Assim sendo, esta 

pesquisa busca investigar as representações de crianças com diagnóstico de câncer a respeito de si 

mesmo, de seu futuro e de seus vínculos. Objetiva-se, ainda, evidenciar os conflitos emocionais e os 

mecanismos de defesa ligados ao processo de adoecimento; reconhecer as limitações emocionais e 

físicas enfrentadas pela criança diante da doença; compreender as formas de enfrentamento ou negação 

da doença e; perceber como a criança se relaciona afetivamente com seus pais e a importância parental 

neste contexto. 

 Para que seja possível compreender como a criança com câncer percebe o corpo, seus vínculos 

afetivos e sua relação com o futuro faz-se necessário esclarecer aspectos da formação de sua 

personalidade, assim como a sua relação com a morte. A vivência da criança com câncer está 

intimamente ligada à ideia iminente de morte e, segundo a concepção de Freud, exposta por Gonçalves 

(2001), esta ideia iminente de morte está ligada à angústia da castração, explanando que “no caso dos 

pacientes terminais, a morte iminente está fortemente vinculada à castração, pois ela subtrai sua 

possibilidade de vida. A angústia de castração é decorrente do medo de ser separado de algo 



extremamente valioso para o indivíduo. O medo da morte é análogo ao medo da castração; logo a 

angústia de castração pode ser definida como uma reação a situações de perigo e ameaça à integridade 

do sujeito”. 

 Quanto à formação da personalidade, Nero (2005) expõe que após a satisfação das necessidades 

biológicas o ser humano está apto a satisfazer as necessidades psicológicas, estando, então, pronto para 

atingir todas as suas potencialidades. Dentro dos aspectos psicológicos, Nero (2005) destaca as 

“necessidades de segurança, amor, afeição e realização do eu, que representam o desenvolvimento 

mais elevado da personalidade”, indicando também que o sujeito, para organizar-se, precisa de uma 

imagem significativa de seu mundo e de si mesmo com relação a esse mundo, abominando, desta 

forma, a ambiguidade, o caos e a falta de estruturação (Nero, 2005). 

 No caso de situações que desorganizem o sujeito, este busca meios de estruturar-se novamente, 

verificando a realidade e tentando compreendê-la. Quando esta tentativa falha, a situação 

desorganizadora conduz o sujeito a “sofrimentos, desaprovação social ou outros resultados 

desagradáveis, os medos de inadequação e medo podem impedir atividades exploradoras normais e 

impedir o desenvolvimento de competências e conhecimentos necessários” (Nero, 2005). 

 Ainda de acordo com Nero (2005), parte importante da formação da personalidade é o 

sentimento de segurança, que garante ao sujeito que suas necessidades estão supridas e, portanto, este 

está sempre em busca de sentir-se seguro. Quando isto não é possível, tais sentimentos negativos de 

insegurança levam sequelas como “restrições em atividades, ao medo e à apreensão, bem como a 

impossibilidade de participar integralmente do que existe no mundo do indivíduo. Por isto, este deixa 

de ter muitas experiências de enriquecimento e crescimento” (Nero, 2005). 

 Compreender este universo complexo requer do psicólogo a capacidade de dialogar com a 

criança, penetrando em seu mundo através de uma linguagem acessível à mesma, com o cuidado de 

não causar mais angústia e ansiedade à situação vivenciada. Aberastury (1992) compreende que a 

brincadeira assume este papel, pois, 

 

ao brincar, a criança desloca para o exterior seus medos, angústias e 

problemas internos, dominando-os por meio da ação. Repete no brinquedo 

todas as situações excessivas para seu ego fraco e isto lhe permite, devido 

ao domínio sobre os objetos externos a seu alcance, tornar ativo aquilo 

que sofreu passivamente, modificar um final que lhe foi penoso, tolerar 

papéis e situações que seriam proibidas na vida real tanto interna como 

externamente e também repetir à vontade situações prazerosas. 

(ABERASTURY, 1992, p. 15) 

 

Ainda na busca pela compreensão da criança com câncer através do lúdico, foram escolhidos 

instrumentos projetivos, por compreender que a projeção é “um processo defensivo que consiste em 

atribuir os próprios impulsos, sentimentos e afetos a outras pessoas ou ao mundo exterior” (TOSI, 

2005) e sua interpretação, através da Psicanálise, permite incluir e valorizar aspectos subjetivos e 



inerentes ao ser humano, em toda a sua complexidade. Compreendemos, desta forma, que o Teste de 

Apercepção Temática (Murray, 2005) e o teste HTP (Buck, 2003) possibilitam a investigação de 

aspectos normais do desenvolvimento da personalidade, bem como manifestações de conflitos e pontos 

de adoecimento sem causar danos à criança.  

 

 

A CRIANÇA E SUAS RELAÇÕES A PARTIR DA PSICANÁLISE 

A psicanálise infantil iniciou-se com Freud, em sua experiência com uma criança de cinco anos, 

sendo esta analisada a partir da relação com seus pais e não diretamente com o psicanalista. Desta 

forma, foram realizadas tentativas de uma Psicanálise de crianças, alcançando métodos mais precisos a 

partir das experiências de Sophie Morgenstern (França) e Melanie Klein e Anna Freud (Viena). 

Posteriormente, surgiram outras percepções sobre a psicanálise de crianças, a se destacar 

Arminda Aberastury e Donald Winnicott. 

 

2.1 Arminda Aberastury: Teoria E Técnica 

 Em seu livro Psicanálise da criança: teoria e técnica (2008), Arminda Aberastury expõe casos 

clínicos, correlacionando-os com a teoria, o que possibilita a aplicação prática de suas concepções 

teóricas. 

 Inicialmente, esta autora esclarece que a criança expressa seus conflitos através do lúdico, 

podendo estes conteúdos ser interpretados de forma similar à psicanálise de adultos; compreende as 

interpretações e estabelece transferência com o terapeuta. Esta tríade possibilitou o desenvolvimento 

da teoria e técnica da psicanálise infantil (Aberastury, 2008). 

 A autora destaca o desenho como forma de expressão infantil que propicia ao terapeuta material 

necessário para a interpretação psicanalítica, correlacionando com o momento em que a criança está 

vivenciando e sua faixa etária. Assim como a associação livre do adulto, o desenho elaborado de forma 

livre pela criança proporciona a exposição de seus conflitos e conteúdos internos. 

 Prossegue expondo que “os sonhos infantis são, geralmente, de interpretação mais fácil que os 

sonhos dos adultos, pois expressam de um modo direto a realização de desejos. O conteúdo latente e o 

expresso são quase idênticos” (Aberastury, p. 45). 

 Quanto aos jogos, Aberastury (2008) evidencia a técnica de Melanie Klein, que prevê que a 

criança, “ao brincar, vence realidades dolorosas e domina medos instintivos, projetando-os ao exterior 

nos brinquedos. Este mecanismo é possível, porque muito cedo tem a capacidade de simbolizar” 

(Aberastury, p. 48). Assim, o terapeuta deve compreender o jogo de forma similar à atividade onírica, 

em que cada parte representa uma simbolização dos conteúdos, porém, estes devem correlacionar-se de 

forma a compor um todo compreensível. 



 Quanto à análise dos desenhos, observa-se que desenhos referentes à casa e ao corpo são 

construções das realidades vivenciadas pela criança, através da exposição de seus conflitos 

fundamentais. Desta forma, a autora compreende que “a hora do jogo, a construção de casas e a 

representação do corpo são métodos de observação das neuroses infantis em crianças com mais de 

cinco anos” (Aberastury, 59). 

 Quanto à técnica, Aberastury propõe que a primeira consulta seja realizada apenas com os pais, 

com o intuito de apreender dados sobre a criança: o motivo da consulta; a história da criança; como 

transcorre um dia de sua vida atual, um domingo ou feriado e o dia do aniversário; como é a relação 

dos pais entre si, com os filhos e com o meio familiar imediato. Estas informações iniciais objetivam 

obter uma visão inicial da criança, bem como a qualidade de suas relações e os aspectos envolvidos em 

seu desenvolvimento, o que possibilita a compreensão mais aprofundada das possíveis demandas 

infantis. 

  

2.2 A visão psicanalítica de D. Winicott, segundo Outeiral e Graña 

 Outeiral e Graña (1991) propuseram-se, em seu livro Donald Winnicott: estudos, a explanar e 

discutir as contribuições de Winnicott, abordando e discutindo os principais conceitos deste teórico.  

 Inicialmente, estes estudiosos destacam que Winnicott reconhece a importância da psicanálise 

de crianças: “Logo comecei a ver que havia um lugar para a terapia de crianças, como terapia e como 

método de investigação” (Winnicott apud Outeiral e Graña, p. 37), compreendendo que o 

desenvolvimento não ocorre de acordo com a cronologia, mas é resultado de “processos sutis e 

complexos, que vão pontuando certos momentos de virada ou de mudança qualitativa” (Outeiral e 

Graña, p. 38) e que o papel do terapeuta é ajudar a criança a construir três espaços virtuais: o espaço do 

mundo interno, o espaço potencial e o espaço dos objetos compartilhados e compartilháveis. 

 De acordo com estes autores, Winnicott estudou fundamentalmente a relação mãe-bebê, 

desenvolvendo conceitos a partir de sua experiência em pediatria e psicanálise, porém considerando a 

figura paterna e a figura do bebê como importantes dentro do desenvolvimento infantil. Considera, 

ainda, a figura do analista, que acredita ser o holding, reprodução do cuidado materno que busca conter 

e compreender todos os aspectos do paciente. 

 Importante compreensão para esta pesquisa é “a capacidade de estar só”, uma vez que esta 

depende diretamente da sensação da criança em estar acompanhada: a introjeção do acompanhamento 

e da figura materna leva a criança a um nível de independência importante na psicanálise:  

 

“o objeto e os fenômenos transicionais criam condições para a separação da mãe 

e iniciam os processos simbólicos. O espaço irá conter toda a riqueza da vida 

cultural, os hobbies, a religião, a ciência, a arte, o lazer, as ideologias. Torna-se o 

terceiro espaço da existência humana, junto com o mundo externo e interno, o 



território da ‘realidade compartilhada’, onde tudo é essencialmente interação” 

(Outeiral e Graña, p. 48) 

 

 O jogo e o brincar também são considerados uma forma de objeto transicional, sendo 

responsabilidade do psicólogo propiciar a terapia a partir do brincar pois, somente neste ato o 

indivíduo pode desenvolver sua criatividade, correlacionando-se, ainda, à área da experimentação, 

possibilitando ao paciente o experimentar e o ser (Outeiral e Graña, 1991).  

 Como dito anteriormente, ponto central da teoria de Winnicott e de destaque na obra de 

Outeiral e Graña (1991), é a relação entre mãe e bebê. Inicialmente, os autores destacam que ser mãe é, 

na verdade, uma missão determinada pela sociedade e aprendida através de experiências emocionais 

pessoais, tanto como filha de uma mãe, quanto pessoa com autonomia, o que possibilita que esta mãe 

possa identificar-se e diferenciar-se de seu bebê. Destaca-se, ainda, o conceito de mãe como posição – 

a cada fase do bebê, a mãe terá um papel, dinâmico, que se modifica de acordo com a fase de 

estruturação psíquica vivenciada pelo bebê. 

 Conceito também importante explanado pelos autores é o de mãe suficientemente boa: a mãe 

provê as necessidades do bebê, porém, não sem falhas. É capaz de balancear as experiências positivas 

e negativas, promovendo no filho o reconhecimento da presença, ausência, ilusão e desilusão, de forma 

a desenvolver a estruturação psíquica de forma saudável. 

 Por fim, os principais conceitos winnicottianos partem da relação mãe-bebê, como 

anteriormente exposto. Segundo os estudiosos, a teoria de Winnicott explana que o bebê depende 

integralmente de sua mãe para sobreviver, manifestando de forma inata padrões de relacionamento e, 

inicialmente, suas pulsões giram em torno das necessidades primárias. Neste momento, “não há 

relação de objeto, nem estrutura psíquica. Mas existe uma criatividade primária, um potencial para 

imaginar que existe algo com o qual pode satisfazer necessidades” (Outeiral e Graña, p. 82). Assim, o 

bebê segue experienciando estados de excitação e relaxamento, em um estado de onipotência narcisista 

e, através destas experiências, poderá desenvolver-se, através de tarefas como Integração, 

personalização e realização (ou relação objetal).  

 Quanto à mãe, esta se identifica maciçamente com o filho e, a partir disto, pode estabelecer 

uma relação salutar com o bebê através de uma boa identificação materna, regulando sua excitação, 

medo e ansiedade e estabelecendo um contato positivo com a criança. Isto possibilita que os cuidados 

sejam prestados respeitando as necessidades do bebê, adaptando seu filho a ritmos e padrões 

importantes para o desenvolvimento de seu self. Neste âmbito, o holding assume papel fundamental: 

“é uma forma adequada de permitir um contato confortável e seguro, do seu corpo com o corpo do 

bebê” (Outeiral e Graña, p. 83). 

   

2.3 Sobre a Morte 



 De acordo com Angerami (2010), a hospitalização traz a despersonalização do sujeito, uma vez 

que sua relação com o mundo passa a ser essencialmente a partir da doença. O sujeito passa de um ser 

complexo para alguém representado por um leito ou por uma patologia. Tal contexto leva o sujeito a 

reformular-se e assumir o estigma de doente – tornando-se passivo frente a sua relação com o mundo, e 

contribuindo para que o sujeito seja percebido de forma descontextualizada, uma vez que o mesmo 

assume apenas uma parte de sua complexidade: a doença. Assim, contribui-se para que o adoecer seja 

uma vivência desorganizadora, que potencializa o sofrimento e acaba por marcar o sujeito de forma 

negativa. 

 Associado a esta despersonalização, pode-se refletir acerca da morte dentro da sociedade, 

discussão proposta por Angerami (2010), em que a morte vem sendo negada pela sociedade, o que 

reflete negativamente no processo de adoecimento. O autor destaca que a sociedade é permeada pela 

produtividade e, sendo assim, a perda da capacidade de produção é vivenciada como desestruturante, 

alvo de preconceitos. 

 Ainda, o doente é colocado à margem da sociedade por relembrar aquilo que é negado – a 

presença inevitável da morte: 

O paciente terminal está afrontando todos os preceitos de negação da 

morte. É como se mostrasse a cada instante que a morte, embora negada 

de forma irascível pela sociedade, é algo inexistente e inevitável.  

(Angerami, 2010, p. 95) 

Assim, conteúdos presentes tornam-se difíceis de lidar, permeados por preconceitos sociais 

arraigados no próprio sujeito, contribuindo negativamente para vivência da doença. 

 

3. METODOLOGIA  

 Compreender como o câncer influencia a visão da criança sobre si, a doença e sua relação com 

a família, exige uma abordagem qualitativa da pesquisa, pois leva em consideração a subjetividade do 

indivíduo. Castro (2010) entende que a pesquisa qualitativa e principalmente o método psicanalítico 

oportuniza um aprofundamento em fenômenos humanos de alta complexidade, como os aspectos 

inconscientes presentes no processo de adoecimento e sua relação com os temores compartilhados 

socialmente, acerca da doença e da possibilidade de morte. 

A interpretação psicanalítica, de fundo hermenêutico dialético, se mostra eficaz na 

compreensão de discursos e nas manifestações projetivas dos desenhos e histórias contadas pelas 

crianças, que serão os instrumentos desta pesquisa. 



Entende-se que a Psicanálise e a sua maneira de perceber o homem em seu contexto é o método 

de investigação mais adequado por valorizar o inconsciente e trazer a possibilidade de subjetivar o 

comportamento. Silvia apud Castro (2010) afirma que  

 

O objeto da psicanálise é o inconsciente, é a gama de significados 

emocionais possíveis que se organizam segundo um fio condutor que 

batizamos de desejo, com tendência a se manifestar na consciência e daí 

ao ambiente. (...) O método da psicanálise caracteriza-se por abertura, 

construção e participação. Diria também que se trata de um método 

receptivo, valorizando mais a escuta do que a fala, mais a espera do que a 

indução de um sentido.  

 

 

3.1 População 

A pesquisa ocorreu com quatro crianças com câncer de 7 a 12 anos, a partir da utilização de 

técnicas que não causaram sofrimentos aos participantes. No entanto, esclarece-se que uma das 

crianças faleceu durante o processo de coleta de dados, não sendo possível a análise conclusiva dos 

dados obtidos até o momento de seu falecimento. Ressalta-se a importância da amostragem dentro da 

pesquisa, resgatando que é necessário que se haja uma representatividade para validação dos 

resultados.  

 

3.2 Critérios de inclusão 

Os critérios de inclusão utilizados consistiram em estar dentro da faixa etária pré-estabelecida, 

demonstrar interesse durante o processo lúdico, ser uma indicação do serviço de Psicologia do Grupo 

de Apoio à Criança com Câncer. Ressalta-se, ainda, a necessidade da concordância dos pais em relação 

à realização da pesquisa.  

 

3.3 Critérios de exclusão 

Os critérios de exclusão foram: não preencher os critérios de inclusão; não possuir capacidade 

física para realizar o teste H.T.P. (elaboração de desenhos) e/ou intelectual, para responder ao teste 

T.A.T (elaboração de histórias) e a não colaboração dos pais em relação à pesquisa. 

 

3.4 Critérios para suspensão ou encerramento da pesquisa 

 Enquanto critérios para suspensão ou encerramento da pesquisa, estão: a) a não obtenção de 

participantes para o projeto; b) o adoecimento grave ou falecimento da pesquisadora e/ou de sua 

orientadora. 

 

3.5 Riscos 



A Resolução 196/96 CNS-MS prevê que pesquisas com seres humanos podem apresentar danos 

e riscos imediatos ou futuros aos sujeitos pesquisados. Visto isso, avalia-se que todos os instrumentos 

utilizados são validados, a fim de proporcionar o máximo de segurança emocional aos participantes. 

Os procedimentos ocorreram com a presença da pesquisadora e do sujeito participante, que teve seu 

responsável informado sobre a pesquisa e, o mesmo assinou o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Sendo assim, ressalta-se que os pesquisadores responsáveis asseguraram o compromisso 

de atender a todas as exigências éticas, abrangendo a coleta e análise dos dados adquiridos, 

disponibilizaram-se, ainda, a esclarecer quaisquer dúvidas sobre os procedimentos, bem como a 

privacidade da identidade dos participantes e a possibilidade de desistência a qualquer momento da 

pesquisa. 

 

3.6 Benefícios 

É possível contribuir para o processo de tratamento e redução de sofrimento psíquico dos 

participantes através da abordagem dos conteúdos infantis através do brincar. Destaca-se, ainda, que a 

fala é uma das formas de reduzir o sofrimento, sendo assim, foi oferecido às mães a possibilidade de 

lidar com conteúdos envolvidos a partir deste instrumento. 

Por fim, a participação na pesquisa possibilitou que a visão acerca de crianças com câncer fosse 

enriquecida, tanto no Amazonas, quanto no Brasil. 

 

3.7 Local  

O local de realização da pesquisa foi o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, sociedade civil 

sem fins lucrativos cujo objetivo é “atender necessidade social das crianças, adolescentes e seus 

familiares, oferecendo atendimento psicológico, pedagógico, educacional, de lazer a todas as crianças 

em tratamento na Fundação CECON e demais entidades afins” (retirado do site do GACC, acesso: 

08/07/2013). O Grupo conta com uma sala de ludoterapia que foi utilizada para a realização das 

diversas etapas da pesquisa. 

 

3.8 Procedimentos de coleta 

Inicialmente, foi realizado o contato com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, em que a 

psicóloga indicou quatro crianças, a partir dos critérios de inclusão e exclusão da pesquisa. Após, 

realizou-se o contato telefônico com as mães, sendo acordado que os encontros seriam realizados no 

dia e hora mais convenientes para os participantes, no GACC. 

 Para duas participantes, os dias escolhidos foram aqueles em que as crianças tinham consulta 

médica no CECOM (local próximo ao GACC), facilitando o deslocamento das mesmas; uma 

participante residia nas dependências do GACC e outro, em rua próxima ao CECOM. Ressalta-se que 



a coleta de dados ocorreu no GACC, com exceção da criança residente próximo ao CECOM, que 

solicitou que a coleta fosse realizada em sua residência. 

Inicialmente, a pesquisa foi apresentada aos participantes, explicitando-se os objetivos, a 

metodologia, os riscos e os benefícios. Foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

colocando-se à disposição para o esclarecimento de dúvidas. Após, a prestação destas informações, 

mãe e criança foram convidadas à participar da coleta de dados. 

A coleta de dados ocorreu em dias diferentes para cada participante, sendo realizada em um 

único encontro com  mãe e participante. Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram os testes 

projetivos HTP (Buck, 2003): inquérito da figura humana, o Teste de Apercepção Temática (Murray, 

2005) e a entrevista com a mãe sobre o histórico de vida da criança. Os testes projetivos oferecem a 

possibilidade de demonstrar, através das projeções, características e mecanismos de defesa que não 

estão totalmente explícitos através do comportamento. Resgata-se neste momento o conceito de 

projeção, “processo defensivo que consiste em atribuir os próprios impulsos, sentimentos e afetos a 

outras pessoas e ao mundo exterior”, permitindo que o ser humano ignore, em si mesmo, tais 

fenômenos considerados indesejáveis (TOSI, 2005) e a anamnese busca esclarecer a trajetória infantil. 

É importante destacar que a coleta de dados foi gravada com o consentimento das mães, sendo 

posteriormente transcritas e analisadas individualmente. Para cada participante, houve a análise dos 

testes e correlação com a anamnese a partir de uma orientação psicanalítica, a fim de desvendar a 

nuances de cada sujeito. Por fim, os resultados obtidos foram cruzados e foi realizada a construção de 

macro categorias, a partir dos conteúdos principais encontrados. Em cada macro categoria, foram 

percebidas subcategorias que enriqueciam a percepção acerca dos objetivos iniciais. Desta forma, os 

principais conteúdos foram analisados, seja por sua generalização ou particularidade de alta relevância. 

 

3.9 Breve histórico dos participantes 

Uma das etapas da coleta de dados foi a compreensão acerca do histórico de vida da criança, a 

fim de possibilitar uma maior compreensão dos testes. Assim, fez-se necessário um breve resumo 

sobre a anamnese, facilitando a análise e discussão dos resultados. 

 

3.10.1 José 

José tem sete anos, possui diagnóstico de câncer desde dezembro de 2012 e é natural de 

Manicoré, o único filho da união de seus pais e segundo filho de seu genitor. Os pais de José se 

conheceram e decidiram namorar poucos meses antes de sua concepção e a descoberta da gravidez foi 

difícil, por não ser planejada, no entanto, impulsionou a decisão de seus pais de casarem e constituir 

família. José teve uma infância “normal”, estabelecia uma ótima relação com todos os familiares, 

frequentava a escola e tinha amigos. Em relação ao adoecimento, os primeiros sinais do câncer foram 



dor, cansaço e apatia, que levou os pais a buscarem apoio médico. Após o diagnóstico, mãe e filho se 

mudaram para Manaus em busca do tratamento, em seguida seu pai. A mãe de José considera que o 

filho lida bem com a doença, adotando uma postura curiosa e cooperativa frente ao tratamento do 

câncer.  

 

3.10.2 Maria 

A mãe de Maria autorizou a realização da pesquisa, combinando com a pesquisadora que a 

realização dos testes e anamnese ocorreriam no GACC, por residirem neste local. Conforme 

combinado, a pesquisadora encontrou-as no Grupo de apoio, aplicando os testes em Maria. No entanto, 

neste dia, após as explicações iniciais a mãe de Maria precisou ausentar-se, marcando outro dia para a 

realização da anamnese. Maria possuía uma quimioterapia próximo a data, internando-se no CECOM 

para este procedimento padrão, porém, Maria não resistiu e veio a falecer. Em contato com a psicóloga 

do GACC, esta informação nos foi repassada e em respeito às condições emocionais maternas, a 

anamnese não foi realizada. 

 

3.10.3 Bela 

Bela tem dez anos e é natural de Manaus/Amazonas e seus pais são naturais de 

Lábrea/Amazonas. A mãe de Bela possui duas filhas de relacionamentos anteriores e mudou-se para 

Manaus e, neste período de mudança, ela passava por dificuldades financeiras. Ao chegar nesta cidade, 

conheceu o pai de Bela, engravidando logo em seguida. Por não manter um relacionamento amoroso 

com o referido senhor, a mãe sentiu-se desamparada e optou por interromper a gravidez, tomando um 

remédio caseiro ensinado por uma vizinha, sofrendo intoxicação. Na ocasião, o pai descobriu a 

gravidez e cuidou da mãe de Bela, recebendo a positivamente a notícia da gravidez e convidando-a 

para morarem juntos e iniciar uma família, permanecendo em regime de união estável até o presente 

momento. Durante a infância, Bela apresentava relações sociais e familiares saudáveis, através de um 

comportamento carinhoso, porém, quieto. Quanto aos problemas de saúde, Bela sofria constantemente 

de anemia. No momento da doença, Bela morava com a família em Lábrea. Os sintomas iniciais eram 

dores no pescoço e ouvido, os quais não havia diagnóstico nas consultas. Evoluiu para falta de apetite e 

abatimento físico, ainda sem diagnóstico. Por fim, houve um sangramento nasal que foi aumentando de 

intensidade, até que resultou em desmaio e vômito de sangue “coalhado” (sic). Novamente, foi levada 

ao hospital da cidade em que estava, sendo encaminhada para Tefé e, depois, para Manaus, local em 

que foi diagnosticada.  

Bela reagiu de forma triste ao diagnóstico, permanecendo debilitada e frustrada por não poder estudar. 

Durante as internações, sente desconforto abdominal, vomitando e sentindo dor e enjoo, necessitando, 

na última internação, permanecer na UTI. Necessitou mudar de estilo de vida (máscaras, alimentação, 



efeitos colaterais como cabelo), apresentando dificuldade de aceitação do tratamento: “só é um pouco 

mimada também, cheia de vontade, quando quer uma coisa tem que ser do jeito dela, ela fica batendo o 

pé pra não querer fazer. Ela já era assim antes” (sic). Por fim, a criança ficou com receio de realizar 

determinadas atividades, especialmente em relação à alimentação, porém, a mãe afirmou que já está 

conversando com ela sobre isso e busca sempre reforçar as orientações médicas para promover o bem 

estar da filha.  

 

3.10.4 Lúcia  

Lúcia tem sete anos, nascida em Manaus, filha de pais naturais de Lábrea. Possui dois irmãos por 

parte de mãe e é a segunda filha do casal. No momento da concepção, a mãe de Lúcia estava 

fragilizada devido às dificuldades no casamento e, ainda, por estar operada do primeiro filho do casal, 

que nasceu prematuro e com problemas de saúde. Lúcia, durante a infância, demonstrava maior 

vinculação com o pai, estabelecendo boas relações sociais na escola. A descoberta do câncer iniciou-se 

com um braço quebrado, ocasião em que o mesmo foi tratado, porém a dor não cessava, realizando-se 

mais exames. Quanto ao tratamento, Lúcia ficou triste por perder o cabelo e o braço, no entanto, a 

diminuição da dor faz com que ela encare estas perdas como algo positivo. 

 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Inicialmente, os testes foram analisados e correlacionados com a anamnese, sendo apreendido os 

principais conteúdos de cada criança. Após, os três resultados foram comparados, buscando os 

principais conteúdos – levou-se em consideração a sua repetição, o que sugeria uma forma comum de 

perceber determinado conteúdo ou, ainda, a relevância de algum conteúdo individualizado. 

Ressalta-se, ainda, a palavra chave deste estudo: representação. De acordo com a orientação 

psicanalítica, a representação correlaciona-se com a pulsão, através da presença desta no aparelho 

psíquico, possibilitando ao sujeito as compreensões acerca de si e de suas experiências. Tal conceito 

correlaciona-se ao simbólico trazido por Lacan apud Turim: 

Sem o simbólico, a imagem de corpo seria despedaçada. Para Lacan, o corpo 

simbólico é o do discurso, é o suporte tecido pela linguagem marcado pelo 

significante, é a representação que o paciente dirige ao médico ou ao psicanalista. 

(TURIM, 2011, p. 23) 

 

Os testes projetivos trazem a possibilidade expressão dos conteúdos representados e são 

elaborados como ferramenta de investigação da personalidade, utilizando-se de estímulos pouco 

estruturados, havendo o mínimo direcionamento através de estímulos ambíguos, o que favorece a 

projeção das necessidades, conflitos e formas de funcionamento (TOSI, 2005), bem como a 



experiência da individualidade em relação aos outros e ao ambiente do lar (BUCK, 2003). 

 

4. 1 Representação de si 

 Compreender e representar a si mesmo faz parte dos processos do sujeito e, neste caso, o 

paciente com câncer lida diretamente com a concepção de doença, sofrimento e morte, estabelecendo 

no contexto hospitalar e familiar as suas principais relações. Tais percepções e relações influenciam a 

representatividade acerca de si, aos quais destacam-se: 

  

4.1.1. O podre e o quebrado 

A partir da projeção, foi possível perceber a concepção de si enquanto doentes, que 

precisam de conserto e de cuidados: 

Parece um barco. O barco dele tá quebrado. (José, 07 anos) 

Porque quando se chover e ela tiver podre, a chuva vai caindo nela, pra dar vida pra ela. 

(José, 07anos) 

A menina fica bem, fica curada. (compreende-se que antes esta doente) (Bela, dez anos) 

Termina ela tendo câncer, aí tavam tirando o negócio dela (Lúcia, 07 anos) 

As crianças representaram-se, por vezes, como ser doente e ser que sente dor, não havendo 

a presença significativa de outras representações acerca de si, mesmo que estes tenham experimentado 

outros papéis comuns à faixa etária, como: ser dentro da família, ser que brinca, ser que estuda. Tal 

compreensão pode correlacionar-se com o peso com que as crianças vivenciam o câncer, assumindo 

para si as características de um sujeito que vive voltado para a doença e funciona a partir dela. 

Correlato ao ser doente, havia a presença do ser triste e a compreensão de felicidade 

através da relação de dependência entre: curar-se para ficar alegre; consertar para poder brincar e ficar 

alegre:  

Termina ela tendo câncer, aí tavam tirando o negócio dela. Ela ficou melhor, foi pra cidade 

dela, ela fica alegre (Lúcia, 07 anos) 

 E ainda, a representação de pessoas frágeis: (moradores de rua versus pessoas com casa, 

casas construídas de barro versus casas de alvenaria) como tristes ou infelizes: 

Tem outras casas (tristes) que são de barro (Bela, 10 anos) 

 Assim, o estado de feliz depende diretamente da cura, do conserto e do cuidado, para que 

se possa atingir a representação de ser saudável. Dentro disto, a representação do lugar de si dentro da 

família, da religião e da equipe médica assumem um papel de suporte emocional e ferramenta para o 

enfrentamento da doença.  

 

4.1.2. A proximidade da morte 



Conviver com o câncer é lidar com a dor e o sofrimento, além de compartilhar o luto pelo 

corpo - queda do cabelo, efeitos colaterais negativos do tratamento, perda de membros como o braço, 

além de perdas no prazer da rotina – interrupção do processo escolar, mudança nas configurações 

familiares, restrições alimentares e, ainda, vivenciar a perda de outras crianças com câncer.  

Este contexto contribui para a representação de um sujeito assustado com a morte, com 

medo dos monstros, com medo do porão, que some de repente, filho morto: 

Ele foi com a mãe dele e com o pai dele para assistir “monstros s.a-do” e ele ficou com 

medo (José, 07 anos) 

Era um menino que tinha medo de ir no porão (Bela, 10 anos) 

Ela tá subindo procurando os filhos dela, que eles tinham sumido de repente. (...) Ela 

encontra o filho dela morto (Lúcia, 07 anos) 

A proximidade com a morte suscita nas crianças o medo do desconhecido e da finitude, os 

quais atribuem às figuras de cuidado o suporte emocional necessário para lidar com estes conteúdos.  

 

4.1.3 A projeção de vida e resolução no outro 

A compreensão do ser que precisa de cuidados está intimamente ligado à representação de 

ser doente e às formas de enfrentamento, os quais se baseiam em quatro principais suportes: familiar, 

médico-hospitalar, religioso e auto-resolução. Como pode ser observado na fala dos sujeitos, esta 

relação se faz clara: 

 

Enxergar-se doente e aceitar ser cuidado reflete a confiança estabelecida nas relações e a 

necessidade da busca pela cura possibilitada pelo outro, e a crença de que o outro conseguirá suprir as 

necessidades demasiadamente difíceis de serem resolvidas pelo próprio indivíduo.  

Tal percepção correlaciona-se com a faixa etária – participantes entre sete e dez anos – em 

que o amparo na resolução de problemas ainda está centrada nas relações e, por fim, a gravidade do 

câncer enquanto vivência. 

 

4.2 A representação da doença 

 

4.2.1 A negação da doença – a não menção à doença 

Através da análise do discurso infantil foi possível observar que as crianças percebiam-se 

como doentes, concebendo a gravidade da enfermidade e seus possíveis efeitos colaterais, o que 

suscitava fantasias em relação ao desconhecido e à possibilidade de morte. 

A relação com a equipe médica e a família, possibilitou, ainda, esclarecimentos sobre a 

doença e seus processos, subsidiando elementos que facilitariam a representação da doença no 



simbolismo infantil. No entanto, a partir da análise do discurso infantil, foi possível observar a não 

menção à doença e, acerca de sua falta de representatividade nos âmbitos simbólico e imaginário 

infantis, é possível inferir que o mecanismo de defesa utilizado é o de negação da doença. 

A negação é um mecanismo de defesa do ego, em que a realidade é demasiadamente difícil 

de conceber, sendo necessário esquivar-se dela através da evitação do contato com a mesma. Ainda, a 

doença, na sociedade atual é simbolizada como fator incapacitante, indesejado e não natural, uma vez 

que a Medicina busca, principalmente, a cura e à devolução do sujeito à produtividade. 

 

 

4.2.2 O desconhecido e a morte 

No entanto, o desconhecido e a morte são conteúdos associados à presença da doença e a 

relação dos preceitos sociais em relação a estes conteúdos tem representatividade negativa, uma vez 

que a busca pelo bem estar e o prolongamento da vida saudável são objetivos sociais e indicadores de 

relevância de desenvolvimento para os países.  

Na análise do discurso infantil, foi possível observar a fantasia acerca do desconhecido e 

da morte, associados a sentimentos de medo e tentativas de resolução e superação, amparados no 

suporte emocional oferecido pelos familiares e equipe médica.  

Tais conteúdos podem ser considerados conteúdos oriundos da sociedade, como se pode 

observar na discussão introduzida por Angerami (2010), que coloca o moribundo como àquele que não 

poderá produzir novamente, por possuir uma doença incapacitante e, portanto, o que lhe espera é a 

morte. Destaca, ainda, a morte enquanto conteúdo negado dentro da sociedade, uma vez que concebe 

esta como uma necessidade de sumir junto com a patologia. 

Assim, o paciente com diagnóstico de uma grave doença vem reafirmar aquilo negado pela 

sociedade – a morte, como parte de um contexto que não pode ser evitado, por mais que a vida seja 

prolongada.  

 

4.3 Formas de enfrentamento 

O câncer é compreendido, na sociedade atual, como uma doença devastadora, cujo fim é a 

morte. Tal concepção pôde ser observada na fala das mães das crianças com câncer, que classificaram a 

época do diagnóstico como de difícil aceitação, um momento pelo qual nunca haviam imaginado viver.  

Para lidar com estes conteúdos e enfrentar o processo de adoecimento vivenciado, a 

criança deposita expectativas de resolução em determinados suportes emocionais, aos quais se 

destacam:  

 

4.3.1 A cura pelo divino 



Foi possível compreender, a partir da análise dos conteúdos infantis, que todas as crianças 

apoiaram-se no desejo de cura divina, associando tanto a figura de Deus propriamente – Papai do Céu 

está curando (sic), quanto sua personificação – Um homem de Deus cura a menina (sic). 

Estudos vêm demonstrando que a fé interfere positivamente no enfrentamento de graves 

doenças, funcionando como suporte emocional e contribuindo para a amenização de transtornos 

mentais no geral. Ainda, de acordo com Lottenberg (2012), diretor do Hospital Einstein, a utilização da 

fé vem possibilitando uma melhor qualidade de vida durante o processo de tratamento e vivência da 

doença, bem como contribuem positivamente para a recuperação do paciente. 

 

4.3.2 A cura pela equipe médica 

A equipe médica assume papel crucial na compreensão do câncer, uma vez que esclarece, 

orienta e possibilita a desmistificação de fantasias negativas vivenciadas pelo paciente. O 

estabelecimento de uma relação saudável entre médico e paciente facilita a adesão ao tratamento e 

possibilita a perspectiva de cura, através da compreensão da doença e seu tratamento. 

Durante as análises, foi possível perceber que, duas crianças depositaram na equipe médica 

uma possibilidade de cura, utilizando esta relação como forma de enfrentamento do câncer:  

O médico tava operando e cortando a barriga dele (a). Termina ela tendo câncer, aí tavam 

tirando o negócio dela. Ela ficou melhor (Lúcia, 07 anos) 

Tão fazendo uma cirurgia (...) Esse daqui tá chorando que tá doendo. Deram anestesia 

nele e ele vai parar de chorar (José, 07 anos) 

Tal relação possibilita a estas crianças a aceitação do tratamento e suas restrições, e a 

diminuição de fantasias negativas acerca das cirurgias e possibilidade de morte dentro deste contexto. 

O tratamento e a equipe, neste caso, é percebido como fonte de cura, como participantes de um 

processo positivo para a promoção da saúde. 

No entanto, uma das crianças concebe a equipe médica como má, que promove o 

sofrimento, a dor e a morte. Tal relação possivelmente está ligada a elaboração negativa dos efeitos 

colaterais do tratamento, vivenciando o câncer e tudo que está relacionado a ele como ameaçador: 

Um homem mau corta a barriga do homem e o homem morre (Bela, 10 anos)  

 Desta forma, destaca-se a equipe médica como essencial dentro do processo terapêutico 

vivenciado, sendo necessário observar cuidadosamente o estabelecimento da relação médico-paciente, 

a fim de evitar que este relacionamento seja causador ede sofrimento a partir de experiências e 

fantasias negativas acerca da morte, bem como para potencializar a qualidade de vida e de morte dos 

pacientes. 

 

4.3.3 A cura que vem pela família. 



Dentro da família há a possibilidade de maior expressão, uma vez que esta instituição é a 

que primeiramente acolhe o sujeito, fazendo-o ser pertencente até o fim de sua vida. Sabidamente, a 

família exerce papel importante dentro do contexto saúde-doença, por funcionar como suporte 

emocional e acompanhar, juntamente com o paciente, os processos de saúde e doença. 

González Rey (2004) discute a importância da família na formação da criança, uma vez 

que é neste contexto que a mesma entra em contato com o afeto dos pais e pode vivenciar experiências 

positivas que culminam na introjeção de conceitos afetivos e morais. O autor ressalta, ainda, a 

importância da comunicação dentro da família, em que as atitudes em relação a criança devem estar 

em consonância com aquilo que lhe é passado verbalmente (afeto, valores). 

Dentro deste contexto, as crianças participantes da pesquisa direcionaram às famílias 

referenciais de afeto, segurança e cuidado, depositando nestas figuras uma possibilidade de cura. 

Enxergam, no seio familiar, um suporte emocional que auxilia no enfrentamento desta vivência 

dolorosa que é o câncer, possibilitando, em alguns casos, a reaproximação entre membros familiares 

distanciados, como é o caso de uma das crianças que reaproximou-se e ressignificou a relação 

materno-filial. 

Em contrapartida, as crianças podem nutrir sentimentos de culpa e responsabilização em 

relação aos pais – assumem um papel de cuidadores da mãe, visando diminuir o sofrimento da mesma 

ao ver a dor e a possibilidade de morte do filho. Assim, amenizam a gravidade de sintomas a fim de 

proteger as mães dos sentimentos negativos que estas vivenciam. Tal situação é vivenciada por uma 

das crianças, que concebe a mãe como objeto frágil e que necessita de cuidado. 

 

4.4 O desejo de continuidade 

A representação de si enquanto ser doente e a relação da doença com a proximidade da morte 

favorecem as fantasias em torno do futuro, uma vez que a incerteza da vida faz com que as crianças 

imaginem a si mesmas de formas variadas após o câncer – seja a cura, através das formas de 

enfrentamento encontradas, seja a morte, caso estes mecanismos falhem. 

Assim, foi possível perceber um desejo de continuidade inerente ao discurso infantil, em que as 

crianças reafirmavam os vínculos familiares através de sentimentos de saudade e de acolhimento: 

Meus avós precisam muito de mim (José, 07 anos) 

E ainda, medo de ser esquecido após o fim da vida, marcados através da substituição de si por 

outro filho, da reafirmação da necessidade de si dentro contexto familiar e, ainda, a lembrança e 

convívio com a criança morta: 

Ela encontra o filho dela morto, só que ela arranjou outro filho (Lúcia, 07 anos) 

A isto, o papel da família figura enquanto suporte emocional e, ainda, a necessidade da relação 

familiar que possa oferecer segurança e cuidados, a fim de evitar sentimentos de não pertencimento. 



 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vivenciar uma grave doença é uma experiência desorganizadora não apenas para aquele que 

está doente, mas também para aqueles que o cercam. A família e o paciente experimentam sentimentos 

de medo e possibilidade de perda e morte, além de experiências de sofrimento e dor. As rotinas são 

alteradas, há a presença de limitações e, ainda, as relações são repensadas, reorganizadas e 

reconfiguradas. Tais vivências provocam no sujeito novas representações acerca de si e da doença, bem 

como formas de enfrentamento são criadas e há, ainda, o desejo de continuidade inerente ao ser 

humano.  

A compreensão acerca do sujeito varia de acordo com a área do saber, destacando-se, neste 

caso, a Medicina e a Psicanálise. Para a Medicina, o corpo é fisiológico, orgânico – podendo ser 

apreendido a partir da objetividade. A Psicanálise, por sua vez, confere representatividade ao corpo, 

percebendo-o enquanto organização libidinal e não anatômica. Esta representatividade refere-se ao 

construto simbólico, imaginário e real conferido ao sujeito, ao qual a forma de apreensão e resolução 

se dá por meio da linguagem (Turim, 2011).  

Desta forma, sob o viés da criança com câncer, buscou-se compreender tais conteúdos a 

partir da análise dos testes projetivos e do discurso materno sobre a história de vida do paciente, sob a 

luz da psicanálise, sendo possível compreender o sujeito de forma complexa e una, dentro de seu 

contexto. 

Apreendeu-se que a criança com câncer é movida pela presença da morte – a concepção 

familiar acerca do câncer, a dor e o sofrimento, a perda de partes do corpo outras crianças que 

faleceram, o contexto hospitalar levam-nas a conceber e relacionar a vivência da doença através da 

morte. Tal contexto contribui para as representações observadas, resgatando, neste momento que 

representação é:  

Percebeu-se, em seus conteúdos, a representação de si mesmas enquanto doentes, 

aceitando esta condição e, ainda, negando outras vivências anteriores, tais como o sujeito que estuda. 

Complementar a esta representação, percebeu-se que as crianças colocavam-se disponíveis para o 

cuidado do outro, concebendo, a si mesmas, enquanto sujeitos que precisam de cuidado. Pôde-se 

perceber, nesta representação, que aceitar o cuidado do outro é, também, uma forma de enfrentar o 

adoecimento, depositando nos cuidadores (Deus, equipe médica, família) o desejo, a esperança e a 

confiança em ser curado.  

Quanto à representação da doença, as crianças negavam-na, utilizando este mecanismo de 

defesa como parte de seu funcionamento. Neste momento, é importante relembrar que, para a 

psicanálise, mecanismo de defesa é...:  



Apesar de não representarem a doença, os conteúdos de morte são presentes e a fantasia 

acerca do futuro e de seu lugar dentro da família cercam o imaginário infantil, suscitando conflitos 

como morrer e ser curado e morrer e ser lembrado, além de despertar o desejo de continuidade nas 

crianças, que depositam na família a representação de lugar a que deveriam pertencer e permanecer. 

Retoma-se, neste momento, as formas de enfrentamento percebidas, que podem oferecer 

condições de resolução dos conflitos vivenciados, uma vez que representam, para as crianças, a 

segurança trazida através dos vínculos estabelecidos. Primeiramente, a família figura como importante 

fonte de apoio, como sugere González Rey (2004), já que em seu seio é possível desenvolver-se de 

forma plena, desde que os familiares suscitem na criança sentimentos positivos através de atitudes 

unificadas e conscientes, a fim de oferecer-lhes condições emocionais que possibilitem seu 

desenvolvimento. Frente a isto, é importante refletir acerca do acompanhamento psicológico familiar – 

criar condições de expressão familiar para que os principais cuidadores desenvolvam suas habilidades 

emocionais, a fim de possibilitar um seio familiar saudável auxilia a criança a passar pela experiência 

do câncer. 

Na pesquisa, apreendeu-se que duas crianças utilizam a equipe médica como forma de 

enfrentamento, depositando nestes a possibilidade de cura. No entanto, uma das crianças não 

estabeleceu uma relação satisfatória com a equipe, associando-a com a vivência da doença e 

fantasiando que a equipe lhe mataria.  

Assim, percebe-se que a relação estabelecida pode ser fator determinante para a diminuição 

do sofrimento psíquico, uma vez que a equipe médica representa, juntamente à família, um importante 

esteio para a criança: é a partir desta relação que a criança pode conceber o câncer da forma menos 

assustadora possível, uma vez que a equipe pode dar apoio e diminuir ansiedades frente ao 

desconhecido através de explicações e esclarecimentos de dúvidas, diminuir a dor e favorecer a cura. A 

partir disto, a equipe médica também é objeto da Psicologia, por ser um meio de promoção da 

qualidade de vida e diminuição do sofrimento do paciente e sua família. 

Por fim, a última forma de enfrentamento vivenciada é a divina, em que o milagre da cura 

é conteúdo presente em todas as crianças. Atribuem, a Deus e seus representantes, um conforto que 

possibilita uma representação positiva acerca da cura. Tal discussão está intimamente ligada à proposta 

de Lottenberg (2012), que destaca a fé como uma relação impulsionadora da cura dentro das 

instituições hospitalares, resgatando os efeitos positivos desta no processo de cura (diminuição da 

ansiedade, menor tempo de internação, relação positiva com o adoecimento). 

Tais concepções puderam oferecer uma percepção contextualizada do sujeito, 

possibilitando a reflexão acerca das intervenções psicológicas possíveis, visando contribuir para os 

fazeres psicológicos já existentes. 
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ANEXOS 

 

 
 

Questões para entrevista com a mãe do participante 

 

 

1. Dados de identificação do participante e dos pais: 

 

Nome: 

Idade: 

Peso: 

Altura: 

Naturalidade: 

Nacionalidade: 

Escolaridade: 

Tempo de adoecimento: 

 

Nome do pai: 

Idade: 

Naturalidade: 

Nacionalidade: 

Escolaridade: 

Profissão: 

Religião: 

Posição na família: 

Características pessoais e de personalidade: 

Doenças (vícios): 

 

Nome da mãe: 

Idade: 



Naturalidade: 

Nacionalidade: 

Escolaridade: 

Profissão: 

Religião: 

Posição na família: 

Características pessoais e de personalidade: 

Doenças (vícios): 

 

Genetograma familiar: 

 

2. História pregressa: 

 

Concepção planejada / desejada: 

Relação afetiva dos pais no momento da concepção: 

Planos e expectativas em relação à vinda do filho: 

Tipo de parto: 

Condições do bebê ao nascer: 

Como foi a amamentação da criança: 

Relações com a família nuclear e extensa durante a primeira infância: 

Relações sociais da criança antes do adoecimento: 

Fatos marcantes antes do adoecimento: 

 

3. Período do adoecimento 

 

Como foi diagnosticada a doença: 

Reação dos pais e familiares ao diagnóstico: 

Como a doença foi comunicada à criança: 

Reação da criança à percepção da doença e suas limitações: 

Mudanças ocorridas a partir do diagnóstico: 

Adesão da criança ao tratamento: 

Reações emocionais ao tratamento e às internações: 

Como se mostra durante as internações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: As percepções de crianças com diagnóstico de câncer sobre o corpo, os vínculos 

afetivos e o futuro: um estudo psicanalítico sobre a dinâmica de enfrentamento. 

 

Pesquisadora responsável: Ana Christina Sena Lima da Costa 

Orientador da pesquisa: Profa. Dra. Raquel Almeida de Castro 

 

Seu (sua) filho (a) está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa que tem como principal 

objetivo compreender as percepções que crianças entre sete e doze anos com diagnóstico de câncer têm a 

respeito de si mesmo, de seu futuro e de seus vínculos, a partir da realização do Teste e Inquérito da Figura 

Humana e do Teste de Apercepção Temática com ele e uma entrevista com você, sobre o mesmo assunto. 

Para conseguirmos isto marcaremos um  ou dois encontros com a criança e outro com você com duração 

de sessenta minutos,  com a possibilidade de marcarmos um outro encontro, se os encontros programados não 

forem suficientes. Você terá o direito de interromper as atividades a qualquer momento do processo, além de ter 

acesso aos resultados das pesquisas e análises, após a sua conclusão, se este for o seu desejo. 

Os procedimentos serão realizados numa sala nas dependências da instituição (GAAC), não havendo 

necessidade que você e seu filho realizem qualquer deslocamento, tenha gastos financeiros ou incorra em riscos 

a saúde física e/ou emocional sua ou de seu filho. É importante ressaltar que as atividades realizadas não causam 

danos à saúde física e emocional dos participantes, uma vez que os testes utilizados são testados e validados. 

Não haverá qualquer forma de pagamento pela participação na pesquisa e não serão realizadas 

atividades que não tenham sido informadas neste documento. 

Para obter outros esclarecimentos sobre os procedimentos da pesquisa, a pesquisar discente Ana 

Christina Sena Lima da Costa e a pesquisadora docente responsável Raquel Almeida de Castro estarão à 

disposição no telefone: (92) 3647-4369/Faculdade de Psicologia, endereço: Rua General Rodrigo Otávio, 3000 - 

Coroado II – Campus da Universidade Federal do Amazonas, Faculdade de Psicologia. 

 

Consentimento Pós-Informação 

Eu,___________________________________________________________________, 

Portador (a) da carteira de identidade nº ____________, expedida pelo órgão _____________, por me 

considerar devidamente informado (a) e esclarecido (a) sobre o conteúdo deste termo e da pesquisa a ser 



desenvolvida, livremente expresso meu consentimento para a inclusão do meu (minha) filho (a) como 

participante da pesquisa, bem como me disponibilizo a prestar quaisquer informações necessárias a esta 

pesquisa.  

 

 

 _________________________________________ 

Assinatura do (a) Participante     Impressão Dactiloscópica 

(para quem ainda não sabe escrever) 

 

 

___________________________________________  

Ana Christina Sena Lima da Costa      

 

___________________________________________ _____________________ 

Raquel Almeida de Castro      Data 

 

 

 

Link para currículo Lattes de Raquel Almeida de Castro (Pesquisadora Docente): 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4732613P1 

 

Link para currículo Lattes de Ana Christina Sena Lima da Costa (Pesquisadora Discente):  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4470027T9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4732613P1
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TERMO DE ANUÊNCIA 

 

  

     Manaus,         de                         de 2013. 

 

 

Att:  

 

 

Prezado Senhor, 

 Ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste solicitar a autorização para desenvolver a pesquisa 

“As percepções de crianças com diagnóstico de câncer sobre o corpo, os vínculos afetivos e o 

futuro: um estudo psicanalítico sobre a dinâmica de enfrentamento” com vista a investigar as 

percepções sobre o corpo, os vínculos afetivos e o futuro presentes nos discursos de crianças com 

diagnóstico de câncer em tratamento em uma instituição da cidade de Manaus, a partir da compreensão 

da teoria psicanalítica. A pesquisa será desenvolvida pela acadêmica do curso de psicologia da UFAM, 

Ana Christina Sena Lima da Costa. 

 O público-alvo desta pesquisa são crianças (entre sete e doze anos), de ambos os sexos, em 

tratamento de câncer. O enfoque da pesquisa é identificar manifestações subjetivas expressas nos 

discursos das crianças participantes na pesquisa. 

 Ressaltamos que a finalidade deste decorre da necessidade de documentar as pesquisas no 

Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal do Amazonas. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

_______________________________ 

Profa. Dra. Raquel Almeida de Castro 

Faculdade de Psicologia – UFAM 

Email: raquelpsi@uol.com.br 

 

 

De acordo, 

 

 

_______________________________ 

mailto:raquelpsi@uol.com.br


 

 

 

 

DECLARAÇÃO SOBRE O USO E DESTINAÇÃO DO MATERIAL E/OU DADOS 

COLETADOS. 

 

 

 

Eu, Raquel Almeida de Castro, professora do curso de Psicologia da Universidade Federal do 

Amazonas, declaro que o material e/ou dados coletados serão utilizados exclusivamente para a 

realização do projeto de pesquisa apresentado sob o título “As percepções de crianças com diagnóstico 

de câncer sobre o corpo, os vínculos afetivos e o futuro: um estudo psicanalítico sobre a dinâmica de 

enfrentamento”. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Raquel Almeida de Castro 
 

 

 

 
Manaus,         de                         de 2013. 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE INFORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

Declaro para os devidos fins, que os resultados desta investigação serão tornados públicos tão 

logo sejam consistentes, sendo estes favoráveis ou não. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Raquel Almeida de Castro 
 

 

 

Manaus,         de                         de 2013. 
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Adequados 
 

Situação do Parecer: 

Aprovado 
 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 
 
 
 

MANAUS, 11 de Outubro de 2013 
 
 
 

Assinador por: 
 

Elenara Dias Perin 

(Coordenador) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endereço: Av. Carlos Drummond de Andrade nº 1460 

 

Bairro: Cj Atílio Andreassa Japim II CEP: 69.077-730 
 

UF: AM 
 

Telefone: 
Município: MANAUS 

 

(92)3616-9800 E-mail: cep.ceulm@ulbra.br 
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